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3004 שנה למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל



1 אתרים

דקל גבה צמרת
יהודה דקל ותרומתו לשימור אתרי המורשת בישראל

השתתפות בכנס היסוד
בדצמבר  ב-17  שהתקיים  אתרים,  לשימור  המועצה  של  היסוד  בכנס 
נשיא המדינה חיים הרצוג,  בירושלים בהשתתפות  ליר  ון  1984 במכון 
הינה אתרים  לשימור  המועצה  "הקמת  בנאומו:  דקל  יהודה  אמר 
המורשת  על  להגן  ובראשונה  בראש  נועדה  היא  המציאות.  כורח 
כאן  ופעלו  שקמו  והאתרים  המבנים  ועל  ישראל  ארץ  של  ההיסטורית 

במשך אלפי שנים".

דקל הציב בכנס האמור חמש משימות מרכזיות לפעילות: 
נאמני  גיוס  המורשת,  לשימור  חינוך  ושימור,  שיקום  והצלה,  איתור 

שימור ושיפור תהליכי חקיקה לשיפור ההגנה על מבנים ואתרים.  

זה היה חזונו. את רובו הוא זכה להגשים.

הקמת מכון איילון
לא רבים מכירים את הסיפור שמאחורי החברות רבת-השנים בין שלמה 
הלל ויהודה דקל. במשך שנים פעל שלמה הלל לשימור ולטיפוח מכון 
הוא  המקום  לשימור  מאבקיו  של  האחרונה  בתחנה  ברחובות.  איילון 
פנה לאפרים קציר, נשיא המדינה הרביעי וזה הפנה אותו ליהודה דקל, 
שכיהן באותה תקופה כמנכ"ל המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית. 
מוזיאון  בהקמת  לסייע  הבטיח  יהודה  "עסקה":  נרקמה  השניים  בין 
במכון איילון בתנאי ששלמה הלל יאות לקבל על עצמו את תפקיד נשיא 
המועצה לשימור אתרים לאחר פרישתו מהחיים הפוליטיים. הלל נושא 
בתפקיד זה עד היום, במשך כעשרים שנה! בחברות רבה הנהיגו השניים 

את המועצה עד פטירתו של יהודה דקל בשנת 2008.

הבאת האנייה "גלינה"
ליהודה דקל היה חלק חשוב בהבאתה לארץ של האנייה "גלינה", כלי 
צוות  אחראי  היה  למבצע  בלטביה.  שנרכש  אניית-מעפילים  דמוי  www.idekel.co.ilשיט 

של  הכספית  התמיכה  את  אך  רום,  ויוסקה  ארד  נתן  בראשות  גדול 
לפני  עוד  המנהל.  הוועד  כיו"ר  יהודה,  סיפק  אתרים  לשימור  המועצה 
שהיה סכום כסף מספיק הוא אישר "לרוץ קדימה" ולקח את האחריות 
לאבן  והפכה   2006 בשנת  עתלית  למחנה  הובאה  הספינה  כתפיו.  על 

שואבת למוזיאון מחנה המעפילים בעתלית.

היציאה לעצמאות של המועצה
בראשיתה הייתה המועצה לשימור אתרים חלק מהחברה להגנת הטבע. 
עליהם  כי  למסקנה  בראשה  העומדים  הגיעו  ה-21  המאה  בראשית 
להקים גוף עצמאי. לא הכל הסכימו למהלך, ויהודה היה מאלה שדחפו 
וקידמו אותו. שבועיים לפני מותו, בתחילת 2008, הוא בירך על המוגמר 

בישיבה חגיגית שנערכה במכון איילון.

ייסוד מוזיאון הרעות
יהודה סחב על גבו את חבריו להכשרה שנפלו בקרב השני על נבי יושע. 
אחיו  להנצחת  המוזיאון  את  האחרון  יומו  עד  ותכנן  יזם  שהגה,  הוא 
 - ביותר  העליונה  לדרגה  בקרב  הרעות  את  שהעלו  התהילה,  גיבורי 
מסירת החיים. שאיפתו הייתה להנחיל את סיפור קרבות נבי יושע לדור 

הזה ולדורות הבאים.

בימיו האחרונים, בתום הקרב על חייו, אמר לבנו בועז: אל תרפה מנבי 
יושע. עליך להשלים את המלאכה. ואכן, ביום השנה השישי למותו של 

יהודה דקל, בינואר 2014, פתח מוזיאון הרעות את שעריו.

דקל  יהודה  השקיע  האחרונות  בשנותיו  זמנו  רוב  את 
)2008-1929( בפעילות התנדבותית כיושב ראש הוועד 
המנהל של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. הוא 
ראה בפעילות זו שליחות חשובה מן המעלה הראשונה, 

ועליה אמר:
"עם ללא עבר ומורשת, אין ולא יהיה לו עתיד".

עוד לפני שקמה המועצה.  נושא השימור הוא הגיע  אל 
היהודית  הסוכנות  של  להתיישבות  המחלקה  כמנכ"ל 
הוא פתח בפני ראשוני הפעילים דלתות וסייע בהשגת 
למלאכת  ויותר  יותר  התמסר  מכן  לאחר  תקציבים. 
יו"ר  בתפקיד  כיהן  רבות  שנים  ובמשך  השימור 

הוועד המנהל.

כמה  לציין  ראוי  למועצה  שנה  שלושים  במלאות 
מתרומותיו העיקריות בנושא זה:

יהודה דקל נושא דברים בכנס היסוד של המועצה, 17 בדצמבר 1984, מכון ון ליר בירושלים
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השימור  בתופעת  שחלו  לתמורות  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  של  בהתייחסותה  הפעם  מתמקד   4 המגזין"   - "אתרים 
ובהשלכותיהן על מעמדה, על תפיסותיה ועל פעילותה. ההתמקדות בדיאלוג המתקיים בין המועצה, שהיא מוסד מקומי ישראלי, לבין 
יש  המגזין   - אתרים  שלשנתון  ובהכרה  למועצה  השנה  שלושים  בחגיגות  מקורה  אוניברסלי,  רחב,  תחום  שהיא  השימור,  פלטפורמת 

תפקיד כפול: לייצג את המועצה, את גישותיה ואת עשייתה, אך בה בעת לשמש "שופר" לקהילת השימור הישראלית. 
בשנים האחרונות מתרחב מעגל המתמחים בשימור, במקצועותיו ובהיבטיו, ולצדו גדל הציבור המכיר את שיח השימור, מתעניין 
ומבקש להרחיב דעת. ההגדרות אינן זרות לאלה וגם לאלה, ואזכורים של מוסדות, ארגונים, אמנות, חוקים, מקומות, טכנולוגיות ושמות, 

גם כאשר הם נרמזים על דרך הקיצור, זוכים למעמד של שפה ומסגרת מלכדת. 
לכאורה התפתחות זו היא טבעית, שהרי דרכה של תופעה - תרבותית, חברתית, כלכלית - להתנסות, להשתנות, להתרחב וגם להסיר 
או להתאים נושאי עבר וגישות ישנות לצורכי ההווה, לסביבה ולרצונות אוכלוסייתה. אלא שעצמתו של השינוי שחל במעמד השימור 
ובמוסדותיו, בזמן קצר יחסית, מפתיעה. השינויים המהירים, ההתאמות והדו-שיח שמתקיים בין  מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 

לבין הגישות המתפתחות בעולם הם לבו של העיתון הנוכחי. 
תפיסות  על   integrity-ו  authenticity ולהגדרות  נארה  לאמנת  שהיו  ההשלכות  את  מתאר  כהן  ויעל  טרנר  מייק  של  מאמרם 
השימור בהיבט העולמי, אך מצביע גם על הקשיים המתעוררים באימוץ ההגדרות וקורא לעוסקים בשימור בישראל להגביר את רגישותם 
לשונה ולמייחד. רות קרק ונועם פרי הדגישו גם הם את הרב-תרבותיות ואת הצורך באפיונה ונתנו לכך ביטוי בניתוח של מוזיאונים 
ושל תפקידם הייצוגי. הייצוגיות וההקפדה בארגון אתרי המורשת תוארו בשיח אוצרים שהביאה מיכל ברושי נחמני, ובפירוט תפקידו 
של המדריך באתר מורשת. כתבתם של יאיר ורון ונילי שחורי מצביעה על הצורך להתאים את השימור לצורכי הזמן והמרחב הייחודי 
הישראלי, ובמקרה הנחקר - פינוי מחנות צה"ל והטיפול הנדרש בנכסי המורשת הנחשפים תוך כדי כך. ניהול המורשת התרבותית זוכה 
ואת הראייה  והמדיניות לטווח ארוך,  הניהול  ולאה שמיר שנאן. השתיים מדגישות את חשיבותם של  נילי שחורי  לדגש בכתבתן של 
המכלולית הקוראת לשיתוף פעולה בין מערכות תכנון וִמנהל, כלכלה וחינוך. שיתוף הציבור זוכה בעיתון זה לתשומת לב רבה, הן בדמות 
מאבק ציבורי להצלתם של נכסים שמתארות תמר טוכלר ונעמה נאמן מזרחי, הן בכתיבתו של מיקי כהן, המתאר את מאפייניה הציבוריים 

של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
אימוצן של גישות והתפתחויות אוניברסליות והתאמתן למאפייני הסביבה, התרבות והחברה הישראליות באים לידי ביטוי גם הם: 
המחנכים והמדריכים באתרים - אלעד בצלאלי ומוקי צור; דוברת המועצה איריס הרפז קיי, המאפיינת את השינוי שחל ביחסים בין 
התקשורת למועצה לשימור; לטענתה, ההתמחות בשימור ובערכים התרבותיים אינה מספיקה כדי למתג את התופעה וליצור מודעות 
כלפיה. ההיכרות עם התקשורת ועם הצרכנים הצורכים גם היא בעלת חשיבות רבה. המאמר של חומי נובנשטרן והח"מ מנתח אמצעי 
תקשורתי פופולרי להעברת מידע של המועצה לשימור - השלט הכחול הצמוד לקירות אתריה. הדיון בתפקידם של השלטים מתפתח 
גם הוא מהגישות האוניברסליות לתפיסות המקומיות. אימוץ גישות והתאמה לצרכים הישראליים מתוארים גם בכתבתו של מיכה לוין 
על אודות מעונות העובדים שנבנו בישראל בשנות השלושים, וסגנונם הושפע מהתפיסות החברתיות והאדריכליות ששלטו באירופה

באותן שנים. 
גם  נקשרת  היא  כך  אוניברסליים  ברעיונות  נאחזת  שהיא  וכשם  ריק,  בחלל  פועלת  אינה  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה 
בהתפתחויות מדינתיות. ליאורה בארי מתארת את פרויקט מורשת במשרד ראש הממשלה ואת החלק שנוטלת בו המועצה לשימור; 
ארציות  מתאר  תכניות  שתי  מזכיר  אפרת  ואלישע  מדינתיות,  תכניות  לאור  השימור  בחוק  הנדרשות  התאמות  על  מצביע  קורן  גדעון 
היסטוריות - תמ"א 9 ותמ"א 21 - החלטות מדינה שהניעו את תהליך השימור וחיזקו את המודעות לחשיבות הבחירה, המיון, ההגדרה 

ושיקול הדעת: מה מייחד את המרחב הישראלי ומה זכאי להישמר גם עבור הדורות הבאים? 

כמו בחוברות הקודמות, גם בחוברת זו מצטרפת לכתבות השונות פסקה פותחת השוזרת את הכתבות זו בזו ומלכדת אותן סביב 
והאוניברסלי.  המדינתי  המקומי,  מעגלים:  שלושה  בתוך  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  של  התפתחותה   - המרכזי  הנושא 
התפתחות זו מצביעה על דינמיות, על הרחבה, על היפתחות המועצה לקהלים ולרעיונות חדשים ועל הכרתה בתפקידה לכוונם, להכשירם 

ולחזק את מודעותם לנושאי השימור, אך גם לשתפם וללמוד מהם.
פרופסור עירית עמית-כהן

דבר העורכת
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אתרים4

קוראים יקרים, 

שלושה עשורים מלאים, מאז נוסדה ב-1984, פועלת מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, בשמותיה השונים, בתוך 
סדר היום הישראלי. שלושים שנים המגלמות תהליכים בפיתוח תודעת השימור ונוכחותו ההולכת וגדלה הן במישור הפיזי 

- שימור כפשוטו, הן במובנו החינוכי-תודעתי - הנחלת שימור ומורשת.
דומה שבבואנו להתייחס לשימור בארץ אנו עדים למעגלים-מעגלים. המעגל הראשון יהיה הבית, המרקם, החומרים, 
התכנון והנוף שבו התרבות החומרית הזו נטועה. המעגלים הבאים ירחיבו את היריעה ואף יעמיקו את החיבורים ההכרחיים 
בין אותו "גרעין" לבין מעגלי הפיתוח, השימור, ההכשרה, תפיסות שימור בעולם. אלה "יזינו" את הגרעין המרכזי תוך כדי 

קיום שיח מתמיד ביניהם.
עושר השימור  על  מן הסתם  והם מעידים  רבים,  "חדרים"  בו  יש  זה.  עולם  עבור  "בית" שיצרנו  הוא  - המגזין  אתרים 
והיבטיו. כל "נושא" יכול למצוא בו מקום לעצמו: מקום לפרסום, לחשיפה, למתן ביטוי לרעיונות "נולדים" ולניסיון התמידי 

להתוות דרך, שאף אם אינה שגרתית, הרי שהיא מבטאת מחויבות מקצועית לשימור.
המגזין מטבע ברייתו )זו השנה הרביעית( מאפשר את הרב-שיח המקצועי והאקדמי הנחוץ כל כך לכל ארגון המתמודד 
ועם אנשי  זו עם הציבור הרחב  וארוך טווח לשכלל את עשייתו  צורך קצר טווח  ועם  דילמות שעל הפרק,  עם עשייה, עם 

המקצוע, באופן שתהיה הזנה מתמדת של ידע ורעיונות חדשים לעיצובה של "פלטפורמת" שימור טובה ומשתכללת.
העוסקים  העשרת  שעיקרו  מהלך  על  המשליכים  משקל  כבדי  נושאים  במרכזו  מעמיד   4 מס'  מגזין  גם  כן,  על  אשר 

והמתעניינים בעולם השימור, וזאת כדי לבסס בכל פעם מחדש ובהתמדה את החתירה לחיזוק ולשיפור עשייתנו.
למותר לציין שאין זו העת לסיכומים. זו העת להתבוננות לאחור, לשלושים שנים של יצירת שימור בארץ, כמעט יש מאין, 
להפנים מגמות, להבינן לעומקן, להודות על היש שהתפתח כאן ועל העשייה העצומה של המועצה לשימור אתרים שבמרכזה 
הפעילים, המייסדים, המלווים והתומכים בגיבוש עשייה זו ובהגעתה עד הלום. לא פחות מכך - זו העת ליצור תנופה להמשך 

הפעולות. אלה רבות ומציבות אותנו בפני אתגרים יום-יומיים, מתוך ראייה כוללת לשנים רבות.
לאחרונה חזרתי למשהו שנחרת בזיכרוני. לפני כמה שנים )2011( קיבל פרופ' דן שכטמן פרס נובל לכימיה. בדברים 
שנשא פרופ' סוון לידין, חבר האקדמיה המלכותית השבדית למדעים, הוא התייחס לפרופ' שכטמן, שבמשך שנים הזכיר 
לנו את החשיבות שיש באיזון בין שימור לחידוש. זה בא לידי ביטוי ביצירתיות המחשבתית המדעית שלו שהביאה לפריצה 

בתחום שחקר.
כדי להמחיש את דבריו הזכיר פרופ' לידין אגדת עם עתיקה המדמה אותנו לגמדים על כתפי ענקים עיוורים, כך שאנו 
יכולים לראות ברור מהם ולמרחק רב יותר. לא מפני ראייתנו החדה אלא מפני שאנו מתנשאים מעל גופם הגבוה. למעשה 
כל דור מעמיק את הידע משום שהוא בנוי על הישגי קודמיו. הדימוי של ענק עיוור עם גמד רואה הישוב על כתפיו מייצר  
יחסים של אמון הדדי. הענק מספק אמתות ועבר מבוססים, הגמד חותר לתובנות חדשות, והם תלויים סימביוטית זה בזה.

כך אפשר לציין בזהירות שהמועצה - ובעיקר פעיליה ונאמניה - וכמוהם השימור עצמו, בהיותו "חדש" יחסית בנוף, הם 
כאותו גמד רואה התורם את חלקו הצנוע במיקומו, בהבנתו את הנושא לעומקו ובצורך התמידי שלו להתוות דרך, להעיר, 

לנווט ולהתריע.
4, כקודמיו, יוצא במסגרת הספרייה ע"ש יהודה דקל, שהיה יו"ר המועצה לשימור אתרים, ובשיתוף  אתרים - המגזין 
משפחת דקל על שלוחותיה, ועל כך תודתנו והערכתנו. תודות מקרב לב לכל הכותבים, כולם אנשי מקצוע מובילים ומקדמים 
את השימור בארץ. לפרופ' עירית עמית-כהן - עורכת המגזין והרוח החיה המרכזית בהוצאתו ובהתוויית דרכו. לעידית מי-

דן - מנהלת תחום מידע ופרסום במועצה, שעמלה ימים )ולילות( להוצאתו לאור של המגזין.

קריאה מהנה

מסע במחוזות השימורדבר המנכ"ל

שלכם,

עמרי שלמון
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שלושה מעגלי התייחסות לשימור המורשת התרבותית 
המוחשית - האוניברסלי, הלאומי והמקומי: ההשלכות 
על פעילות מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
עירית עמית-כהן
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סקירה היסטורית

המאה  של  השמונים  שנות  ובראשית  והשבעים  השישים  שנות 
והסכמות  הגדרות  על  להישען  רבות  מדינות  העדיפו  ה-20 
נספחיהן,  את  אימצו  וגם  התרבותית  המורשת  בנושא  אוניברסליות 
 operational( לביצוען  המדריכים  את  או  ההמלצות  את  בעיקר 

guide(. להעדפה זו היו הסברים אחדים:
1.  הנוחיות שבבחירת הגדרה מכלילה, שהרי קל יותר לאמץ מתודות 
מלנקוט  פרטי  למקרה  קיימת  הגדרה  ולהתאים  דדוקטיביות 
מתודה אינדוקטיבית המחייבת מחקר, בדיקה וניתוח של מקרים 

פרטניים כדי ליצור הגדרה חדשה.
המאה  של  השנייה  המחצית  ובתחילת  לכלל,  להידמות  הרצון   .2
ה-20 - בעיקר למדינות המערב האירופיות, לתרבותן ולמסורתן. 
מדינות אלה נתפסו על ידי מדינות חדשות או מתפתחות כיציבות, 

שורשיות ומשפיעות.
3.  הרחבת מעגל האחריות: ההכרה בעצמתם של תנועה בין-לאומית, 
מוסכמים  ואמצעים  מאפיינים  המציגים  ומסמכים  ארגונים 
כללים  ליצירת  אחריות  מעצמן  להסיר  למדינות  גורמת  לשימור 

וכלים מדינתיים או מקומיים ייחודיים. 
המוחשית  התרבותית  המורשת  של  הסינרגטי  בכוחה  הכרה   .4
פוליטית,  אג'נדה  לקדם  אוניברסליים  בקריטריונים  העומדת 

חברתית, חינוכית וכלכלית - שגם תזכה למעמד איתן. 
לוועדה  יש  ועדיין  שהייתה  ההשפעה  על  מעידים  ההסברים  ארבעת 
הכוללים מומחים בתחום  ולגופים  אונסקו  עולמית שבחסות  למורשת 
ומייעצים לה. הגדרותיהם שהתאפיינו  המורשת, הטבעית והתרבותית, 
האפשר,  ככל  רבות  למדינות  שתתאמנה  כדי  ובהפשטה  בהכללה 
אמנותיהם והמלצותיהם השונות הועדפו ודחקו - ולעתים אף ביטלו - 

את המייחד: הלאומי, המקומי והקהילתי. 

המקומי  והמעגל  הלאומי  המעגל  ואילך  השמונים  שנות  משלהי 
זוכים גם הם להתייחסות, ומדינות רבות מעודדות את קהילותיהן לחדד 
את מורשתן ואת ביטוייה השונים במשארי נוף ובנכסי תרבות. הנופים 
תחושת  במחיצתם  השוהה  הקהילה  בקרב  יוצרים  הפיזיים  והנכסים 
ומקדמים  המקום,  עם  הזדהותה  ואת  זהותה  את  מעצימים  מקום, 
הדור  עבור  רק  לא  והנכסים,  הנופים  על  בשמירה  ועשייה  מעורבות 

הנוכחי אלא גם עבור הדורות הבאים.

קשרים בין אדם, נוף ונכס וביטויים 
בהגדרות אוניברסליות ומקומיות

האוניברסלית  הגישה  את  המבטאות  הרחבות  הסכמות 
והתייחסותה למורשת תרבות בולטות אחדות, ומהן זוכות ארבע 

למעמד מרכזי: 
מאמצי  במסגרת   ,1972 בשנת  ותרבות:  טבע  למורשת  האמנה 
על  מסכימות  העולם  שמדינות  ונכסים  נופים  לשמר  אונסקו  ארגון 
עולמית למורשת  אמנה  חוברה  הדופן,  יוצא  האוניברסלי  ערכם 
(Operational Guidelines for the Implementation of the 

.)World Heritage Convention 1972, 2005
תרבות.  ומורשת  טבע  מורשת  קטגוריות:  שתי  הוגדרו  זו  באמנה   
מורשת תרבות מאופיינת בנכסים שהם עבודות אדם )man work( או 
ויוצא  ניכר  שילוב של עבודת הטבע והאדם, והם בעלי ערך אוניברסלי 

דופן מבחינה היסטורית, אסתטית, אתנולוגית או אתנוגרפית. 
קריטריונים:  עשרה  השנים  במשך  גובשו  ההגדרה  על  נוסף 
קריטריונים 6-1 עוסקים במורשת תרבות, וקריטריונים 10-7 במורשת 
תכונות  הבליטו  תרבות  מורשת  לנכסי  שנקבעו  הקריטריונים  טבע. 
התרבותי  הפריט  של  התרומה  את  האנושית;  הגאונות  את  שמבטאות 

ועד  ה-19  המאה  בשלהי  החל  נכסיה  שימור  ואת  המוחשית  התרבותית  המורשת  של  התפתחותה  את  מכוונים  התייחסות  מעגלי  שלושה 
ימינו: האוניברסלי, הלאומי והמקומי. מעגלים אלה תורמים לשינוי שחל במעמד המורשת התרבותית, בתפקידים שנבחרים עבורה, בבחירת 
הקריטריונים למיונה ובקבלת ההחלטות בדבר האופן והאמצעים לעיצובה. היחס בין המעגלים יכול לחלחל מהמעגל החיצוני-האוניברסלי 
למעגל הלאומי וממנו למעגל המקומי. הוא יכול גם לצמוח מלמטה, מהמעגל המקומי ללאומי ולאוניברסלי. במקרה הראשון נשענים הגדרות 
המורשת התרבותית ועקרונות השימור על כללים, החלטות, המלצות ואמנות שזכו להסכמה מלאה מצד מדינות העולם המכונסות תחת 
קורת גג אחת, למשל האו"ם ומוסדותיו ובהם אונסקו, ועידות וארגונים בין-לאומיים. המדינות מאמצות כללים והסכמות אלה ומתאימות אותם 
לצורכיהן, לרצונותיהן ולתפיסות עולמן. במקרה השני, הקריאה לרב-תרבותיות, כמענה לאוניברסליות שאפיינה את התהליכים הכלכליים, 
הפרטיים,  המקרים  שדווקא  פעם  לא  שקורה  אלא  מקומיות.  הגדרות  ומחדדת  השונות  את  מקדמת  ה-20,  במאה  והתרבותיים  החברתיים 
המייחדים קהילה או מדינה, מחפשים מאפיינים דומים המתקיימים בקהילות ובמדינות אחרות כדי ליצור קטגוריה או הגדרה חדשה שתזכה 

בסופו של דבר להסכמה רחבה ולמעמד אוניברסלי.

מטרת מאמר זה היא להציג את התפתחות הקשרים המתקיימים בין שלושת המעגלים, את התייחסותה של מועצה לשימור אתרי מורשת 
בישראל אליהם ואת התמורות שחלו בהתייחסותה זו במהלך השנים. 
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עדות  דופן;  יוצאות  אדריכלות  או  טכנולוגיה  החברה;  להתפתחות 
המפגש  ואת  תרבות  שמייצג  נכס  העולם;  מן  שעברו  חיים  לאורחות 
ברעיון,  במסורת,  באירוע,  הנקשר  נכס  הטבעית;  לסביבתו  האדם  בין 
הקריטריון   .)29 )שם:  אחרת  אמנותית  או  ספרותית  ביצירה  באמונה, 
קטגוריות,  שלוש  בעבורו  נקבעו   1992 ובשנת  להרחבה,  זכה  החמישי 
יוצא  אוניברסלי  ערך  בעלי  תרבות"  "נופי  איתור  על  להקל  כדי  וזאת 
מהכלל והכללתם ברשימת המורשת העולמית: נוף מעוצב שהאדם יצר 
במכוון )Landscape designed and created intentionally(; נוף 
המייצג תרבות, מסורת ואורחות חיים שהתפתחו באופן רציף לאורך זמן. 
בקטגוריה זו כלולות שתי קבוצות: האחת - שרידים היסטוריים המייצגים 
אורחות חיים שחלפו מן העולם, השנייה נוף תרבות פעיל שעדיין מתפתח 
בנוף  עסקה  השלישית  הקטגוריה  עבר;  מסורות  משמר  אבל  ומשתנה 
מקור  המשמש   )associative cultural landscape( אסוציאטיבי 
השראה וזיכרון לאור הרקע התרבותי, הדתי והאידאולוגי שבתוכו נוצר 
)Fowler, 2003: 29(. בחינה מעמיקה של אמנה זו מצביעה על הבלטת 
ליישומה. ובכלים  בהגדרותיה  המכלילה  והגישה  האוניברסליות 
אמנת ונציה )1964( הניחה את הבסיס להגדרות של נכס לשימור 
חיברה  המסמך  את  מכלילה.  גישה  היא  גם  ונקטה  השימור,  אופן  ושל 
הוועדה הבין-לאומית לנכסים ואתרים - גוף מומחים המייעץ לוועדה 
בוועידתה השנייה.   -  )ICOMOS( אונסקו עולמית שבחסות  למורשת 
והדגישה  לחתימתה  שנה  ארבעים  במלאות  להרחבה  זכתה  האמנה 
בהגדרותיה את המשותף, את המכליל ואת הצורך בהסכמה רחבה. וכך 

נכתב בה:
מן  מסר  נושאים  רבים  דורות  של  ההיסטוריים  המונומנטים 
העבר והם עדות חיה למסורות קדומות. בני האדם מודעים יותר 
ויותר לאחדות הערכים האנושיים ורואים במונומנטים מן העבר 
מורשת משותפת. משום כך קיימת הכרה באחריות המשותפת 
לשימורם למען הדורות הבאים ]..[ מחובתנו להורישם במלוא 
על  הסכמה  שתהיה  חיוני  שלהם.  האותנטיות  ובמרב  עושרם 
השימור  את  המנחים  לעקרונות  הנוגע  בכל  בין-לאומי  בסיס 
אחראית  תהיה  ארץ  ושכל  העתיקים,  המבנים  של  והשיקום 
שלה. והמסורות  התרבות  במסגרת  השימור  תכניות  ליישום 

המסמך הגדיר מהו "מונומנט היסטורי" ומהי פעולת "השימור", והרחיב 
בהגדרות כשכלל בנכסי המורשת לא רק את היצירה האדריכלית אלא 
גם את הנכס שהוא עדות לאירוע, לאדם, לאורחות חיים, לטכנולוגיות 
ולחומרים. הוא פירט את מעשה השימור וקרא להשמיש את הנכס אך 
למזער את השינוי החל בו, לשמור על סביבתו ולפקח לאורך זמן עליה 
ועל הנכס שבתוכה כדי להבטיח את שרידותם. שלושה סעיפים במסמך 
המדעי,  בלימוד  הצורך  את  החינוך,  חשיבות  את  הדגישו   )10  ,9  ,2(
התאורטי והפרקטי ובחינוך הערכי כדי להכשיר משמר ביקורתי המקדים 
בחשיבות  ההכרה  מבוססים.  דעת  ושיקול  תיעוד  השימורית  לפעולה 
סללו  והפרקטי  הערכי  החינוכי,  ובתפקידה  האמנה  של  האוניברסלית 
את הדרך לאמירות ברורות יותר במסמכים בנושא המורשת התרבותית 
שפורסמו בשלהי המאה ה-20, ובעיקר בשני העשורים של המאה ה-21. 

בשנים אלה התרחב הדיון בקשרים בין המורשת התרבותית המוחשית 
המידע,  שקיפות  על  )הקפדה  דמוקרטיים  ערכים  לייצג  תפקידה  לבין 
היכולת לשנות את העשייה השימורית אם יתגלה מידע חדש, חשיבות 
חלקיו  על  הנכס  ובשלמות  האמין  במחקר  האותנטי,  בממצא  הדיון 
ויחסיו עם סביבתו, תפקיד המורשת לייצג את השונות, הזכות למורשת 

תרבותית ועוד(.
וההתמקדות  תרבותית  למורשת  בהתייחסות  שחלה  ההתפתחות 
טבע  משאבי  על  ושמירה  קיימות  וחברתי,  סביבתי  צדק  בנושאי 
האוניברסליות  את  להעדיף  אם  בשאלה  הדיון  את  העמיקו  ותרבות, 
ההכללה  את  לכבד  המדינות  הוסיפו  אחד  מצד  המקומיות.  פני  על 
הייחוד את  להבליט  הצורך  על  רמזו  הן  האחר  מהצד  וההפשטה, 
התרבותית המורשת  של  יותר  רחבה  פרשנות  ולאפשר  מדינה  כל  של 
במידת  בדיון  ביטוי  נמצא  זו  להתלבטות  המקום".  ל"רוח  בהתאם   
 )authenticity( והאותנטיות   )integrity( ההיסטורית  היושרה 
המונומנט  מהעדפת  ובמעבר  לשימור,  הראוי  נכס  בבחירת  הנדרשות 
)נוף  המעורב  לנוף   ,)ensemble( למכלול  הדופן  יוצא  ההיסטורי 
עממיים  תרבות  לנכסי   ,)2012 היסטורי,  עירוני  נוף   ;1992 תרבות, 
שימור  ולחשיבות    )vernacular cultural built heritage(

רוח המקום )2010(. 
משנת  פירנצה  באמנת  הופיעו  ויושרה  אותנטיות  המונחים  אמנם 
1994 זכו שתי ההגדרות  1964, אלא ששם הם לא זכו להבלטה. בשנת 
למעמד מרכזי בהערכת נכסי תרבות ונופי תרבות בעת שנבחנת זכאותם 
נארה  במסמך  מתבטא  זה  מעמד  עולמית.  מורשת  אתר  של  למעמד 
בנושא האותנטיות 1994, שזוכה לכתבה בעיתון זה וגם חוגג השנה את 
יובל העשרים לחיבורו. המסמך הוליד בשנת 1996 את הכרזת סן אנטוניו 
2001 את  בנושא האותנטיות עבור מדינות אמריקה הלטינית, ובשנת 
פרוטוקול הוי-אן )Hoi An Protocols) להבטחת האותנטיות בשימור 
בשנים  שחוברו  וההגדרות  המסמכים  בדיקת  באסיה.  ואתרים  מבנים 
שלאחר פרסום אמנת נארה מצביעה על הכרה בחשיבותן של פרשנויות 
ותפיסות מקומיות, למשל: "נכסי תרבות ורנקולרית נועדו להבליט את 
השונות התרבותית" ו"בשימור נכס או מרקם תרבות המייצגים מורשת 
תרבותית יש להעמיק בבחינת רוח המקום כדי להדגיש את השונות ואת 
תפקידה של כל קהילה להגדיר את ערכיה, ועל פי ההגדרות לבחור את 

הנכסים המבטאים ערכים אלה". 
בחגיגות  בודפשט,  בוועידת   2002 בשנת  התחדדו  אלה  הגדרות 
פורסמה  הוועידה  בעקבות  העולמית.  המורשת  לאמנת  השנה  שלושים 
הצהרה שנשאה את הכותרת "The 4 Cs". ההצהרה כללה ארבעה יעדים 
העולמית:  המורשת  אמנת  על  החתומות  המדינות  עבור  אסטרטגיים 
אמינות )credibility(, שימור )conservation(, בניית יכולות וכלים 
)capacity-building( ותקשורת )communication(. בשנת 2007 
התווסף ה-C החמישי - קהילה )Community(, והודגש תפקידן של 

קהילות מקומיות בהכרזה על מורשתן של מדינות. 
הצהרת שיאן בשנת 2005 חיזקה את הגישה שדגלה בשימור בר-קיימה 
הנדרשים  הקשרים  את  והדגישה   )sustainable conservation(
בין שלושה נושאים: שימור, תכנון ופיתוח. המפגש בין השלושה קידם 
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העיסוק  העדפת   )1( בשימור:  חדשים  היבטים  של  היווצרותם  את 
של  במשמעות  שימור  על   conservation של  במשמעות  בשימור 
נכס  או  נוף  של  שימורם  פעולת  הראשונה  במשמעות   .preservation
לאורך  ובהשתנותה  בסביבה  בהתחשבות  תכנונית,  בחשיבה  מחויבת 
זו כולל התכנון פיתוח מבוקר של הנכס או המכלול  זמן. על פי חשיבה 
תוך כדי הקפדה על מזעור השינויים בהם. במשמעות השנייה ערכי הנכס 
ושימורו הם העיקר, וההחלטה לשמר את הנכס אינה כוללת דיון תכנוני 
כלכלי או סביבתי; )2( חיזוק המגמה שביטלה את ההבחנה בין מורשת 
בנויה למורשת טבע, ושתחילתה בהגדרות של "נוף מעורב" ולימים "נוף 

תרבות". 
הצהרת שיאן אימצה מודל לפיתוח מבוקר שנועד להגן על מרחבי 
הממשק  בסכנה.  הנמצאים  ביוספריות  ושמורות  אקולוגיים  מחיה 
 BZM - Buffer Zone( חיץ"  אזורי  "ניהול  נקרא  המיובא 
מכלול  את  ביותר  היעילה  בצורה  לשמר  כוון  והוא   )Management
הערכים הפנימיים, הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של 
רצועות  לשלוש  הנדון  המרחב  את  מחלק  המודל  הטבעיות.  השמורות 
 ,)core area( הגנה היקפיות וקובע מדרג של אזורי שימור: אזור הליבה
 .)transition area( לפיתוח  ואזור   ,)buffer zone( החיץ  אזור 
כותבי הצהרת שיאן מצאו כי חלוקה זו רלוונטית גם להגנה על שלמות 

ומכלולים.  פריטים  תרבות,  מורשת  נכסי  של  הסביבתי  הקונטקסט 
כפי שקרה באמנת נארה, גם במקרה זה אומצה השיטה על ידי הוועדה 
לממשק  כתנאי   2005 בשנת  נקבע  החיץ  אזורי  וניהול  עולם,  למורשת 

השימור בהענקת מעמד מורשת עולם לנכס או אתר.
העדפת  המוחשי,  והנכס  הטבעית  הסביבה  בין  שחלה  ההתקרבות 
המשותפות  ההגדרות  המונומנטלי,  הבודד  הפריט  פני  על  המכלולים 
חדשה,  הגדרה   2011 בשנת  קידמו  ערכים  נושאי  ולתרבות  לטבע 
מכלילה: נוף עירוני היסטורי. ראשיתה של ההגדרה במזכר וינה )2005(, 
שהצביע על הצורך בגישה חדשה למרחב האורבני ההיסטורי ובפיתוח 
מצב  על  התדיר  והאיום  פיתוח  לחצי  לאור  עליו  להגנה  ייחודיים  כלים 

השימור באתרים עירוניים. וכך נכתב בהצהרה: 
הוא   )historic urban landscape( היסטורי  עירוני  נוף 
טופוגרפיה,  וטבע:  תרבות  ערכי  בו  שמשולבים  עירוני  אזור 
והמודרנית  ההיסטורית   - הבנויה  הסביבה  גאומורפולוגיה, 
פתוחים,  מרחבים  השטח;  לפני  ומתחת  מעל  תשתיות  כאחת, 
חברתיים,  תפקודים  המרחבי,  והארגון  הקרקע  שימושי  גנים, 
הבלתי- והממדים  כלכליים,  תהליכים  וערכיים,  תרבותיים 
ולזהות  לשּונות  מתייחסים  שהם  כפי  המורשת  של  מוחשיים 
 .)Bandarin & Van Oers, 2012( המתקיימת במרחב העירוני

שטרסבורג, "צרפת הקטנה"שטרסבורג, המאה ה-15. צילומים: עירית עמית-כהן



9 אתרים

פתוח  מרחב  תרבות,  וערכי  טבע  ערכי  נוף,  אזור,  במונחים  השימוש 
וממדים  כלכליים,  תהליכים  תפקודים,  מרחבי,  ארגון  קרקע,  ושימושי 
בלתי-מוחשיים, שונות וזהות; הקריאה המתחזקת ליצירת מערך ניהולי 
והכשרה  ערכי  לניתוח  כלים  הקניית  ההיסטורי;  העירוני  בנוף  לטיפול 
אלה  כל   - ורצונותיה  הקהילה  שיתוף  אותנטיות;  על  להקפדה  נאותה 
המורשת  בהגדרת  השנים  במהלך  שחלה  ההתפתחות  על  מצביעים 
צרפת-גרמניה  שבגבול  שטרסבורג  העיר  של  התמונות  התרבותית. 

שצולמו בחודש יוני 2014 מצביעות על התפתחות זו.

שימור בשטרסבורג 2014: דוגמה למעבר 
מהמבט האוניברסלי למבט המקומי

מרשים  גותי  מבנה  והקתדרלה,  שטרסבורג  של  ההיסטורי  גרעין 
מאבן חול אדומה, זכו למעמד של אתר מורשת עולם בשנת 1988. 
בתקופת  שנבנו  האזורים  את  החדשה",  "העיר  את  כללה  לא  ההכרזה 
אלא  ה-20,  המאה  ובראשית  ה-19  המאה  בשלהי  הגרמני  השלטון 
התייחסה לעדויות אדריכליות, לטכנולוגיות בנייה ולחומרים כפי ששרדו 

שטרסבורג, בניין מתקופת השלטון הגרמני, בית רחצה ציבורית

פנים תחנת הרכבת. נבנה בתקופה הגרמנית
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סדנה להכשרה במקצועות השימור  

שימור אותנטי - חותם סיתות

מחלקי העיר שנבנו מן המאה ה-13 ועד שלהי המאה ה-18. קריטריונים 
1, 2, ו-4 כפי שהוגדרו באמנות אוניברסליות הם שקבעו את הכללתם של 

חלקים מן העיר ברשימת המורשת העולמית. 
הוחלט  בעיר,  שבוצע  עם  משאל  בעקבות  האחרונות,  בשנתיים 
משקפת  שבנייתם   - החדשה"  "העיר  לחלקי  גם  ההכרזה  את  להרחיב 
אך  לצרפת  השייכת  העיר,  תושבי  גרמנית.  ואידאולוגיה  אדריכלות 
ההמשכיות  הרצף,  את  העדיפו  וצרפתית,  גרמנית  מורשת  מייצגת 
באימוץ  גם  ביטוי  היה  בשטרסבורג  הציבור  לשיתוף  והרב-תרבותיות. 
תכנון  קבע  זה  אימוץ  עירוני".  היסטורי  "נוף   - לעירם  החדשה  ההגדרה 
הצטרפות  בעיר.  הציבוריים  והשטחים  התחבורה  מערך  של  מחודש 
פרויקטים  קידמה  השימור  בנושא  ההחלטות  קבלת  לתהליך  הציבור 
מוזיאונים,  פתיחת  השימור,  במקצועות  להכשרה  דרישה  כלכליים, 
דיון ציבורי באופן השימור, וחיפוש מענה לכמה שאלות: האם להקפיד 
במקומו  או  במוזיאון  פריט  של  מקומו  האם  אותנטי?  שימור  על 
ההיסטורי? מהו זמן שימור? הנכון להקפיאו באמצעות תאריך שרירותי 
הציבור  של  חלקו  מה  הנוף?  או  הנכס  לערכי  בהתאם  לשנותו  או 
ולאופן  המורשת  לשימור  הסמכות  האם  התרבותית?  המורשת  בנושא 
פרטיים?  או  מוניציפליים  ממלכתיים,  גופים  בידי  מצויה  שימורה 

שטרסבורג, הרחבה מול הקתדרלה מבטאת את החלטת התושבים לוותר על 
מגרש חניה ציבורי בסמוך לקתדרלה לטובת "פארק בנוי פתוח", ויתור על 

כלי רכב פרטיים ושימוש גובר באופניים
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שעון השמש נוצר בשלהי המאה ה-13, המקור נמצא במוזיאון. הרפליקה היא משנת 1905 והיא עוברת כיום תהליך שימור אותנטי. 
היא הוכרזה "אותנטית" בגלל ערכה ההיסטורי
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 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 1972, Paris: UNESCO, 2005.
האמנה הישראלית לשימור המורשת התרבותית, 1990

מסמך נארה בנושא האותנטיות, 1992

 The Nara Document on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention (1992). Nara, Japan.
הכרזת סן אנטוניו בנושא האותנטיות, 1996

The Declaration of San Antonio (1996). ICOMOS Inter American Symposium on Authenticity.
In the Convention on Management of the Cultural Heritage, San Antonio, Texas.

האמנה למורשת בנייה ורנקולרית, 1999

 Charter on the Built Vernacular Heritage (1999). In 12th General Assembly of ICOMOS, Mexico.
פרוטוקול הוי-אן, 2005 

 Hoi An Protocols for Best Conservation Practice in Asia (2005). In ICOMOS General Assembly, Xi’an, China.
הצהרת שיאן, 2005

Xi'an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas (2005). In 15th General Assembly of ICOMOS, Xi'an, China.
 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2005). Paris.

לגאוגרפיה * המחלקה  כראש  כיום  מכהנת  עמית-כהן  עירית  פרופ' 
וסביבה באוניברסיטת בר-אילן, ועומדת בראש מסלול ללימודי התואר 
השני והשלישי שמתמקד בקשרים בין תכנון, שימור ופיתוח והתייחסותם 
לנופי תרבות ולנכסי מורשת תרבותית. מאז אוקטובר 2012 היא יושבת 
ומחקר  חשיבה  משלבת  עמית-כהן  פרופ'  ישראל".  "איקומוס  ראש 
בארץ  השימורי  השיח  את  מקדמת  היא  שימורית.  בעשייה  אקדמיים 
בהכרתו  ומעורבים  עניין  המגלים  בו,  השותפים  מעגל  את  ומרחיבה 

ובפיתוחו.

* עמוד 5: שטרסבורג, המאה ה-15

ראייה  ופיתחה  סביבתו,  של  שימורה  את  גם  לקדם  והחלה  מסביבתו 
מתחמית יותר ויותר. החינוך וההכשרה תפסו מקום מרכזי בפעילותה, 
ובכנסים, בשיתופי  עיון  בימי  ביטוי בפרסומים, בקורסים,  ונמצא להם 

פעולה עם מוסדות ועם ארגונים בין-לאומיים ומקומיים. 
ההולכת  פתיחותה  על  מצביע  המועצה  של  בגישתה  שחל  השינוי 
וגדלה להגדרות האוניברסליות ועל העדפה לשמר את מעמדה הלאומי. 
אך בה בעת, להבדיל מגופי שימור, ממוסדות, מרשויות ומיזמים, היא 
פונה יותר ויותר לקהילה. היא קשובה לרצונותיה, וההגדרות החדשות 
החינוך  הסביבתי,  והקונטקסט  המכלול  והשלמות,  האותנטיות   -

וההכשרה - הפכו למילות המפתח לאפיונה.

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל: 
המבט האוניברסלי, הלאומי והמקומי

וגם  אוניברסליות  המועצה  של  תפיסתה  ייצגה  דרכה  ראשית 
 1990 משנת  אמנתה  של  הפותח  המשפט  למשל,  כך  לאומיות. 
בין-לאומיות,  שימור  אמנות  כמשלימה  לראותה  יש  זו,  "אמנה  היה: 
למיון  וקריטריונים  הגדרות  בה  נקבעות   )1964( ונציה  אמנת  וברוח 
מבנים  לשימור  "המועצה   - שמה  לשימור".  לדעתה  הראויים  האתרים 
ואתרי התיישבות" - נשען על משמעויות הלוואי של המילה התיישבות, 
ישראל,  בארץ  הלאומי  התקומה  מפעל  אתרי  עצמה:  באמנה  כמצוטט 

מראשית תקופת התחייה וחידוש ההתיישבות היהודית.
האתר  או  המונומנט  על  נשענו   1990 של  באמנה  הקריטריונים 
או  נשימה  עוצר  אדריכלי  בסגנון  המתייחדים  נכסים  על  ההרואי, 
בטכנולוגיית בנייה "המהווה נדבך היסטורי בתרבות הבנייה". אך במהלך 
ובעיקר בשני העשורים של המאה ה-21, אימצה המועצה  אותו עשור, 
את ההתפתחויות האוניברסליות שחלו בתפיסות השימור, ובעיקר את 
ואת  המצומצמת  הקהילה  את  המייצגים  היישוביים,  לנכסים  הפנייה 
היא  לאומיים  היסטוריים  אירועים  המשקפים  אתרים  לצד  חוויותיה. 
מההיסטוריה  חלק  "המהווים  מקומית  חשיבות  בעלי  באתרים  טיפלה 
מנותק  הוא  כאילו  בנכס  בטיפול  הסתפקה  לא  המועצה  היישוב".  של 
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מסמך נארה לאן? אותנטיות ושלמות לאור 
השינויים שחלו בהערכת המורשת
מייק טרנר, יעל כהן

שיח השימור במאה ה-21
השיח על תופעת השימור והיבטיה אינו שוקט על שמריו. כשם שתפיסות עולם משתנות, 
כך גם הגדרות שנוסחו בארבעים השנים האחרונות ונקשרו במורשת תרבות וטבע זוכות 
הוא תוצר  זה  דינמי  ואכן, תהליך  להן חדשות.  ונוספות  ולפירוט,  להתחדשות, להרחבה 
וברצונה  הטבעיים  ולנופיה  התרבותית  מורשתה  לנכסי  ביחסה  בחברה  שחל  שינוי  של 
להיות שותפה פעילה בקביעת ההגדרות ובניהול הנכסים והנופים. לרצון ולצורך החברתי 
פוליטיות,  תרבותיות,  חברתיות,  התפתחויות  תרמו  ההחלטות  קבלת  בתהליך  להשתתף 
פיזיות. באלה בולטת התפתחותה של הגישה הביקורתית, המדגישה את  וגם  כלכליות 
הגישה  השימורית.  ל"עשייה"  קדימותם  ואת  הערכים  ובחינת  התיעוד  החקירה,  חשיבות 
הערכית-ביקורתית מטרתה כפולה: מצד אחד - לעבות את שיח השימור, את ההגדרות 
והכללים המוסכמים על ידי קהילות רחבות ועל ידי כך לחזק את מעמדם. מהצד האחר 
- להבליט את גמישות השיח, ומול לחצי האוניברסליות וטשטוש ההבדלים בין קהילות 

להיעזר בחקירה המעמיקה והביקורתית כדי להבליט את המייחד ואת הנבדל.
 )authenticity and integrity( ו"שלמות"  "אותנטיות"  יש למונחים  זו  בהתפתחות 
מקום מרכזי. שניהם נדרשים בתהליך התיעוד. משמעותם היא היכרות של המתעד עם 
מקורות המידע, הטכנולוגיות, החומרים ותפיסות העולם בקביעת ערכים, ויישום העשייה 
השימורית לפיהם. גם ישראל לא נותרה מאחור. כמו מדינות אחרות בעולם היא נסמכת על 
שני מונחים אלה בבואה לבחון את רשימת אתריה, נופיה ונכסיה הראויים להיכלל ברשימות 
שימור מקומיות, לאומיות וגם אוניברסליות. עם זאת, העובדה שישראל מתאפיינת ברב-
ולתעד את  לבחון  ביקורתיות רבה בקביעת האותנטיות, בבואה  דורשת ממנה  תרבויות 

מורשתה ואת מגוון פניה. 
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רקע: 

המושג  התפתח   1964 בשנת  ונציה  אמנת  שאומצה  אז 
האירופית  ההכרה  בסיס  על   )authenticity( "אותנטיות" 
במונומנטים, והשימוש בו לא הבחין בינו לבין המושג integrity במובן 
של "יושרה". משנכתבו בשנת 1977 ההנחיות האופרטיביות של האמנה 
)ב()1( כמבחן   24 הוזכרה האותנטיות בסעיף  למורשת עולמית 1972 
לערכים: "ביישום בחינת האותנטיות בעיצוב, בחומר, בביצוע או בהקשר, 
מדגישה  )הוועדה  ומרכיביו  הייחודי  - האופי  נופי תרבות  של  ובמקרה 
כי שחזור יהיה מקובל רק כאשר הוא מלווה בתיעוד מלא ומפורט של 

המקור ובלי להסתמך על השערות(" ]תרגום חופשי, המחברים[. 
אלא שהגדרה זו לא סיפקה את מדינות העולם, הנבדלות ביחסן למונח 
"אותנטיות", ובמהלך שנות השמונים התפתח דיון במהותו ובכוונותיו. 
בראשית שנות התשעים, בעקבות ניסיונות לזהות את ערכי התרבות של 
ארצות המזרח הרחוק ואת מידת התאמתם להגדרות קיימות, הוחלט 
המונח  את  מחדש  ויגדיר  שיפרט  מסמך  ולנסח  מומחים  מפגש  לכנס 
הקיימים  ולתפיסות  לצרכים  ויתאימו  התרבותי(  )במגוון  אותנטיות 
 2005 בשנת   .)1994 יפן,  נארה,  )מסמך  האפשר  ככל  רבות  במדינות 

התחזק מעמדן של ההגדרות של אותנטיות ושלמות בעקבות ההחלטה 
עולמית.  למורשת  האמנה  של  האופרטיביות  ההנחיות  במסמך  לשלבן 
העולמית  המורשת  ברשימת  להיכלל  זכאותו  שנבחנה  אתר  כל  מעתה 
המסמך   .)Kono, 2013( ושלמות  אותנטיות  של  במבחן  לעמוד  נדרש 
82 את ההנחיות לאותנטיות ושלמות  האופרטיבי החדש פירט בסעיף 
לשימוש  ולמהות;  לחומרים  ועיצוב;  לצורה  התייחסות  בהן  וכלל 
ולתפקוד; למסורות; לטכניקות ולשיטות ניהול; למקום ולהקשר; לשפה 
ולתחושה  לאווירה   ,)spirit( לרוח  לא-מוחשית;  מורשת  של  ולצורות 

)feeling(; ולעוד מאפיינים פנימיים וחיצוניים.
נגד  תגובת  בבחינת  היה  נארה  מסמך  התרבותי,  למגוון  בהתייחסותו 
הגישה  לעומת  התרבותית.  המורשת  לשימור  האירו-צנטרית  לגישה 
המערבית-האירופית, שהדגישה את הפן הפיזי של האותנטיות )חומרי 
בעיקר  העולם,  ממדינות  רבות  הבנייה(,  וסגנון  הטכנולוגיות  הבנייה, 
במזרח הרחוק, באפריקה ובאמריקה, הדגישו את שיקולי האותנטיות 
לדור.  מדור  העוברות  התרבותיות  ולמסורות  הבנייה  לשיטות  ביחס 
מדינות אלה הבליטו את ההקשר המקומי, את האמנות המסורתית ואף 
את טקסי הדת שביטאו רבדים תרבותיים )Boccardi, 2014(. ואכן, 
בתחום  האותנטיות  לשיקולי  שיש  החיונית  בתרומה  דן  נארה  מסמך 

מקדש איסה, יפן. הגדר המפרידה בין המתחמים שבהם מוקם המקדש כל שנה לסירוגין. צילומים: מייק טרנר
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מקדש איסה, יפן. התחדשות המקדש - הנחת אבני נחל לבנות )oshiraishi( בטקס ה-Oshiraishimochi-Gyoji. הערך הוא מסורת ההתחדשות הנמשכת זה 1320 שנה 

השימור, אך רואה במגוון התרבותי את אבן היסוד בהכרה בערכי תרבות 
ומדינות.  חברות  בין  השוני  את  ומחדדים  ובמרחב  בזמן  המעוגנים 
הבלטת השוני חייבה לימוד וחקירה של ערכים תרבותיים, והקפדה על 
אמינותם ואמתותם של מקורות המידע - שהם התנאי הבסיסי להערכת 

 .)to authenticate the value( האותנטיות
הפרדוקס העולה ממסמך נארה מתבטא בקשר בין ערכים אוניברסליים 
המורשת  ברשימת  להכלילו  כדי  תרבותי  נכס  על  להכרזה  הנדרשים 
אי- ועוד,  זאת  מורשת.  נכס  של  פרטיקולריים  ערכים  לבין  העולמית, 
אפשר לבסס אותנטיות באמצעות אמות מידה קבועות, שלכאורה הן 
אוניברסליות, מאחר שהאלמנטים הערכיים הם פועל יוצא של התרבות 
המקומית. כך קורה שכיום מסמך נארה אינו מספק הסבר אוניברסלי 
להסכמה  בדרך  מכשול  להוות  העלולים  שונים  תרבות  לערכי  באשר 

.)ICOMOS, 1994; Turner & Tomer, 2013( כללית
כיום, עשרים שנה אחרי כתיבתו של מסמך נארה, עדיין יש קשיים ליישמו 
ולגשר בין הגישה האוניברסלית - המתבטאת בהנחיות האופרטיביות 

והדגשת  התרבותיות  ההבחנות  לבין   - העולמית  המורשת  אמנת  של 
ניכרים  עדיין  למערב  המזרח  בין  הפערים  חברה.  כל  של  הייחודיות 
בדיון על מהות האותנטיות ועל חשיבותה, ובמקרים רבים נוצר בלבול 
בשימוש במושג, ועקב כך - בפעולות השימור ובפרשנות של ערכי מקום 

.)Boccardi, 2014(

הגדרת אותנטיות 

Merriam-( אותנטיות" יש הגדרות שונות; מילון מרים-ובסטר"
בהקשרים  במונח  לשימוש  אחדות  דוגמאות  מציע   )Webster
שונים: )1( "ציור תמונה אותנטית של החברה שלנו"; )2( "העתק מדויק 
ואותנטי של בית חווה קולוניאלי"; )3( "המאמר מחויב בהצגת מסמכים 
 )1997( שושן  אבן  מילון  המדעית".  איכותו  שתיבחן  כדי  אותנטיים 
נאמן;  מהימן,  אמתי,   )1( "אותנטי":  למונח  שונים  פירושים  מציע 
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)2( מוסמך, נכון, בדוק; )3( מקורי, אותנטי. מהשימושים ומהפירושים 
עולה כי המונח מתייחס לעצם המוחשי או לנושא הלא-מוחשי כאל דבר 
ועובדות  מקורות  על  מתבססות  קביעתו  או  יצירתו  אם  ומקורי  אמתי 
השונים  והשימושים  המשמעויות  שההגדרה,  אלא  ומדויקים.  אמתיים 
לחברה  ומחברה  לאדם  מאדם  בפרשנות  שונות  וקושי,  ערפול  חושפים 

.)Boccardi, 2014; Turner & Tomer, 2013(

אותנטיות ויחסה למורשת תרבותית

הכרחי  כתנאי  האותנטיות  מוצגת  תרבותית  במורשת  דיון 
לתיקוף הצהרה ערכית-תרבותית בדבר זכאותו של נכס למעמד 
של אתר מורשת עולמית. התייחסות זו באה לידי ביטוי בסעיף 80 של 
כי  הקובעות   ,1977 משנת  העולמית  למורשת  האופרטיביות  ההנחיות 
"היכולת להבין את הערך המיוחס למורשת תלוי בערכיותם, באמינותם 
ובמידת נכונותם של מקורות המידע היכולים לחשוף ערך זה. ידע והבנה 
מורשת  של  אלה  למאפיינים  התייחסותם  ואופן  המידע  מקורות  של 

תרבותית הם תנאי בסיסי להערכת האותנטיות על כל היבטיה". 
הכרה בקיומם של בעלי עניין רבים ודעות מגוונות היא הכרחית להבנת 
הם.  באשר  לא-מוחשיים  ונושאים  מוחשיים  פריטים  של  האותנטיות 
הדיון באותנטיות מחייב בחינה של תכונות, רעיונות, תפיסות, פירושים 
לשוניים ואמונות שבאמצעותם נבדקים הפריטים. בחינה זו מתקיימת 
נכסי  אותנטיות,  בין  לקשר  הסבר  תרבות.  מורשת  לנכסי  ביחס  גם 
שערכים  כשקבע   )Kubler, 1962( קובלר  ג'ורג'  נתן  וערכים  מורשת 
ערכיותו  פי  על  הנקבע  תרבותית  מורשת  נכס  ולכן  באמתות,  תלויים 
בדיוק  מנוסחת  להיות  צריכה  זו  בחינה  אותנטיות.  של  לבחינה  נדרש 
ומאפייניו  חלקיו  לכל  ובהתייחסות  בהסברים  משולבת  ובבהירות, 

)attributes( של הנכס. 
בנכס  ותוספות  פיזיים  שינויים  של  אמינותם  שבדיקת  קורה  פעם  לא 
גישה  מחייבת  זו  הכרה  עצמו.  הנכס  לערכי  תתרום  לא  תרבות  מורשת 
ביקורתית בדבר מהות האותנטיות. בוקרדי )Boccardi, 2014( מציג 
ויטראז'  בזכוכית  שהתייחד  הביניים  מימי  בניין  הבאה:  הדוגמה  את 
נהרס, והזכוכית הוחלפה בהעתקים מודרניים תעשייתיים. במקרה זה, 
זכוכית החלונות אינה מקורית ולכן הם לא יוכלו לעמוד במבחן הערכים 
הערך  אם  זאת,  לעומת  אותם.  שיצרו  האומנים  של  לכישורים  ביטוי   -
נמצא בהתחדשות המתמדת של הוויטראז' הרי שהשינוי העכשווי הוא 
חלק מהערך ולכן אין פגיעה במהותו; האותנטיות היא בתיעוד ובתיקוף 

עובדות אלו. 
האותנטיות נועדה לתמוך בתפקידו העיקרי של נכס מורשת תרבותית: 
הסיפור  את  לספר  ולהמשיך  העולם,  מן  שחלפו  לתופעות  עדות  להוות 
המורשת  של  ערכה  אחרות,  במילים  הבאים.  לדורות  גם  שלו  הייחודי 
בנכס מתקיים באמצעות ה"נוכחות" שלו. הנכס הוא "הראיות" לעבר, 

וללא ראיות אלה ערך המורשת יאבד. 
התכנון  לחוק  הרביעית  בתוספת  ביטוי.  זה  נושא  קיבל  בישראל  גם 
והבנייה-תשכ"ה )1991( בסעיף 12 )ב( נאמר: "ברשימת אתרים יפורטו 

הטעמים לכך שהאתר ראוי לשימור, באיזו מידה ניתן לפתח את האתר, 
זכויות אחרים בו, ופרטים אחרים ככל  פרטי הבעלים של האתר ובעלי 
שתמצא הוועדה לשימור אתרים לנכון". קביעת הערך היא בינארית - יש 
או אין. מבחן השימור הוא באיכות, דהיינו באותנטיות ובכמות, ובמילים 
אחרות - בשלמות הנכס. על סמך הבחנות אלו אפשר לקבוע את פעולות 
העניין.  לפי  הכול  אותו,  ולטפח  הערך  על  להגן  כדי  הנחוצות  השימור 
אפשר לטעון כי משנפגע מבחן האותנטיות או השלמות של נכס מורשת 
תהליך ההתאוששות שלו יהיה ארוך וקשה, ועלול להיות כרוך בהערכה 
הוא  למה  קביעה  כדי  תוך  הנכס  של  התרבותית  המשמעות  של  מחדש 
"ראוי לשימור". בתהליך זה יש חשש שחלק מערך המורשת התרבותית 
על  יתגלו בתל-אביב מסמכים חדשים  כך למשל, אם  יאבד.  של הנכס 
יפו בשנות השלושים, האותנטיות של "העיר  יריד המזרח או על תכנון 
שייקרא  יש  השלמות.  נושא  גם  כך  מחודשת.  לבחינה  תידרש  הלבנה" 
של  האופרטיביות  להנחיות   88 בסעיף  שנאמר  כפי  מחודשת,  לבחינה 

מורשת הטבע ומורשת התרבות )1977(:
בעלת  התרבותית  ו/או  הטבעית  המורשת  של  מדד  היא  השלמות 
דורשת  לפיכך, בחינת התנאים לשלמות  דופי.  וללא  מאפיינים שלמים 

הערכה אם האתר: 
א. כולל את כל האלמנטים הנחוצים כדי לבטא את ערכו האוניברסלי

     היוצא מהכלל. 
ב. בגודל מתאים להבטיח ייצוג שלם של המאפיינים והתהליכים

     המבטאים את חשיבותו. 
ג.  נטול השפעות מזיקות של פיתוח ו/או הזנחה.

ויטראז' השושנה בקתדרלה של נוטרדאם, פריז, ולאחר חידוש של ויולה לה 
דוק בשנת 1845. האם הערך טמון במקוריות או בחידושו המתמיד?

צילום: Krzysztof Mizera, CC BY-SA 3.0, ויקיפדיה 
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עשרים שנה למסמך נארה 

על  והשפיע  האותנטיות  מושג  של  מעמדו  את  שינה  נארה  סמך 
בעקבות  האחרונות.  השנים  בעשרים  שהתפתח  המורשת  שיח 
וביופי.  בחומריות  הסתפק  ולא  השימור  בערכי  הדיון  התרחב  המסמך 
גם בהיבט של המגוון התרבותי היו למסמך נארה השלכות על מסמכים 
 ,)Burra Charter, 1999, 2013( המעודכנת  בורה  אמנת  על  אחרים: 
שהוכנה על ידי איקומוס אוסטרליה, ובזירה הבין-לאומית - על האמנה 
 Convention for(  2003 משנת  הלא-מוחשית  המורשת  לשימור 
ועל   )the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage
 Convention on the Protection and( תרבותי  למגוון  האמנה 
 )Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
 .2005 בשנת  אונסקו  מדינות  של  הכללית  הוועידה  ידי  על  שאושררה 

התפתחות זו השפיעה גם על החלטתה של הוועדה למורשת עולמית בשנת 
2005 לשלב את המונח במסמך ההנחיות האופרטיביות שהוזכר לעיל. 
כחלק  ולקבלתה  לסובלנות  הקריאה  התרבותי,  המגוון  בנושא  הדיון 
של  העמוקה  מההבנה  חלק  הם  גם  היו  התרבותית,  המורשת  ממהות 
והקשרים  גישות  עם  ההתמודדות  המורשת.  של  האותנטיות  חשיבות 
ומאפשרת  התרבותית  המורשת  את  להבין  מסייעת  תרבותי  מגוון  של 
והסביבתית.  לבטא את החוויה הסובייקטיבית האנושית, ההיסטורית 
של  הקולקטיבי  הזיכרון  ולהבהרת  לשימור  כשיקול  האותנטיות 
האנושות היא בעלת חשיבות מכרעת להמשכיות המורשת התרבותית 
זהות  אחר  החיפוש  שבו  בעולם  כיום,  דווקא   .)Halbwachs, 1992(
תרבותית מתבטא לעתים ברדיפה לאומנית תוקפנית או בדיכוי תרבות 
של מיעוטים, יש מקום להרחבת הדיון ולהעמקת הפרשנויות התרבותיות 

 .)Turner & Tomer, 2013( התלויות בזמן ובמקום

מקדש בקיוטו; גיל החומרים, התכנון והארגון במרחב למעלה מ-300 שנה; אבל, בגלל התיישנות העץ, הוחלט בשנת 1982 להרוס את המקדש. קודם להריסה המקדש 
תועד לפרטיו, נבחרו החומרים שימוחזרו, והוחל בבנייה של מקדש חדש, העתק מדויק של הישן. המקדש נכלל ברשימת המורשת הלאומית. צילום: עירית עמית-כהן



אתרים18

זיהוי השפעותיו של מסמך נארה על ההתפתחויות שחלו בנושא המורשת 
התרבותית מחייב הבחנה בכמה עקרונות מפתח: הכרה בזכויות הקהילה 
לשימור ולהעברת ביטויים תרבותיים לא-מוחשיים ומוחשיים והדגשה 
של סובלנות ושל מגוון ערכים בין הקהילות ובתוכן; הכרה בחשיבותם 
של ערכי הכבוד והסובלנות למגוון המורשת והתרבות בעולם באמצעות 
שיתוף הקהילה ויצירת אחריות בין-דורית לשימור התרבות והמורשת; 
לניסוח  האקדמי  והמאמץ  הבין-לאומיות  האמנות  בתרומת  הכרה 
מתוך  אלה  כל  התרבותי;  למגוון  הקשר  חשיבות  את  המדגיש  מסמך 
החזון ההומניסטי והאינטלקטואלי של מנסחי המסמך, שערכי המורשת 

שהם מוקירים נפגעו בשל הגלובליזציה, העיור והקיטוב החברתי. 

מה הלאה? 

העולם  נהנה  נארה  מסמך  פרסום  מאז  שחלפו  השנים  עשרים 
מהזדמנויות חדשניות ומשינויים טכנולוגיים, ובו בזמן התמודד 
העימותים  החרפת  ועם  עיור  עם  וחברתיים,  גלובליים  שינויים  עם 
ארבעים  לציון  הטקסים  לקראת  תרבות.  הבדלי  על  המבוססים 
מסמך  בקיוטו   2012 בשנת  הוכן  עולמית  למורשת  לאמנה  שנים 

 "+20 "נארה   - משלים  מסמך  לשמש  הדרך  ברכת  את  שקיבל  הימג'י, 
להתמקד  בחר  המסמך  את  שניסח  המומחים  צוות   .)Araoz, 2013(

בכמה נושאים שעניינם ערכי תרבות:
א.     הכרה במגוון תהליכי מורשת: המסמך החדש מדגיש את חשיבותם 
של תהליכים חברתיים דינמיים אשר מובילים לתפיסות שונות, 
השינויים  את  ומחדדים  המורשת,  של  שונים  תפקידים  מייצגים 

בין תרבויות.
ב.  השלכות התפתחותיות של ערכי המורשת: למרחבים המגוונים, 
והסביבתיים  החברתיים  ולהקשרים  המשתנה  החומר  למהות 
מחזקים  והם  התרבותית,  המורשת  להתפתחות  ישיר  קשר  יש 
את התביעה לאותנטיות מקומית. בבחינת ערכי המורשת חשוב 
לקיים  יש  כך  לשם  ערכים.  של  ובהשתנות  בהתפתחות  להכיר 
מתמשכים  לתהליכים  הדעת  את  הנותנות  תקופתיות  ביקורות 

ולתפיסות העמידות בפני הזמן.
"האחריות  כי  נארה קובע  עניין מרובים: מסמך  מעורבות בעלי  ג.  
למורשת ולניהול התרבות שלה שייכת, בראש וראשונה, לקהילה 
לה"  האחראית  לזו  מכן  ולאחר  אותה,  שחוללה  התרבותית 
הכלכליים,  הדמוגרפיים,  השינויים  לאור  זאת,  עם   .)8 )סעיף 
יש  האחרונות  השנים  בעשרים  שחלו  והחברתיים  הטכנולוגיים 

שימור המורשת המקומית. הגן ומקדשיו, ניקו, יפן. צילומים: יעל כהן
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להניח כי תרבויות לא יישארו ייחודיות, וכי הלכידות הקהילתית 
תפחת ועמה האחריות למורשת התרבותית, או לפחות תשתנה כך 
שתכלול קהילות וירטואליות. על הקהילות המשתנות הנמצאות 
ולשאת באחריות  יזמה  לנקוט  זמן מוטל אפוא  בנקודת  במקום 
במרוצת  התהוו  אשר  המקומית  והתרבות  הערכים  לשמירת 
השנים, בהבינן כי בעידן החדש המורשת שייכת לא רק לאנשים 

אלא גם למקום שהתרבות מתהווה בו.
את  לקבוע  הצורך  זוהה  סותרות:  ובפרשנויות  בתביעות  טיפול  ד.  
המשמשים  מקורות  של  אמינותם  את  להעריך  והכלים  הדרך 
והקהילות  המומחים  תפקידי  את  וכן  המורשת  ערכי  לקביעת 
אופיים  על  הסכמה  תהיה  לא  שבהם  מקרים  יש  עצמו.  בהליך 
של ערכי המורשת בתרבויות השונות, על פרשנותם ועל אמינות 
מקורות המידע המוצעים. חשוב לזהות קבוצות בחברה העשויות 
להגדיר תביעות מתחרות - שכולן לגיטימיות בהיבט של המורשת 
לניהול מורשת  ושקופים  ביסוס תהליכים אמינים  והאותנטיות. 

הוא תנאי הכרחי להגנה על המורשת התרבותית.
באמצעות  המורשת  שימור  את  לקדם  אפשר  וקיימות:  מורשת  ה.  
הצגתה כמענה לצרכים חברתיים, סביבתיים וכלכליים כאחד ועל 

ידי כך לשפר את מקומה של התרבות בחיי הקהילות. 

נוספים  אתגרים  האו"ם  הציב  הימג'י  בסדנת  שהוצגו  הנושאים  לצד 
 Millennium(  2015 שנת  לאחר  הפיתוח  מטרות  על  הדיונים  בעת 
Development Goals(, וצוותי המומחים המליצו שקיימות תרבותית, 
מנוף  ותהיה  חדש  מקום  תתפוס  העשרים,  במאה  נפקד  שמקומה 
קריאה  לבין  האו"ם  שהציב  האתגרים  בין  שילוב  בר-קיימה.  לפיתוח 
מחודשת של מסמך נארה מאפשר ניסוח של חמישה אתגרים עיקריים: 

1.   הבנת מורכבותה של החברה העכשווית 
:)our societies have become more complex(      

חלק  לקחת  אדם  לכל  מאפשרות  בחברה  שחלו  התפתחויות     
תרבותיות,  לפרקטיקות  מתורגמות  אלה  פלטפורמות.  במגוון 
ליותר  משתייך  אחד  כל  שבה  פתוחה,  בחברה  בעיקר 
שונות.  בקבוצות  עצמו  מוצא  ואף  בזמן  בו  אחת  מקהילה 
שיפור  הבטחת   :)social inclusion( חברתית  והכללה  שילוב    .2
חלק  ולהיותם  לשילובם  כתנאי  האזרחים  של  חייהם  באיכות 
מדדים  דורות,  בין  סולידריות  הכוללת.  האזרחית  מהמערכת 
חברתית  ולהבניה  לגיוון  והתקדמות  להמשכיות  מוסכמים 
השימור  השונות.  הקיימות  התרבויות  ייצוג  על  שמירה  כדי  תוך 
השליליים במובנים  בלבד,  העשירים  נחלת  להיות  יכול  אינו 
לבוא צריכה  השימור  ערך  מושגי  הרחבת  ג'נטריפיקציה;  של   

שימור רוח המקום. מקדש הזהב, קיוטו, יפן. צילום: עירית עמית-כהן



אתרים20

בלתי-נפרד כחלק  וביפו  התקווה  בשכונת  גם  ביטוי  לידי   
  מהתכנון הכולל. 

3.  הכללת קיימות תרבותית )cultural sustainability(: קבלה 
כדי  תוך   ,2010 בשנת  בר-קיימה,  פיתוח  המושג  של  גלובלית 
לקיום  כאמצעי  מורשתי  ולמגוון  לרב-תרבותיות  התייחסות 
מספק יותר מבחינה מוסרית ורוחנית. האיזון לא מתקיים רק בין 
דורות, אלא גם בין מרחבים. אזור חזק יותר אינו צריך "לשאוב" 
משאבים חברתיים וכלכליים מאזור אחר, חלש יותר. תכנון כולל, 
באזורים  רק  יתרחש  השימור  שבו  מצב  ימנע  ובר-קיימה  מקיף 

חד-גוניים. 
מתמצה  שימור  המושג  כיום   :)urbanism( עירוניות  יצירת   4
לבחון  יש  האורבנית.  בשפה  ולא  והמבנה  המונומנט  בשפת 
בשימור.  זה  פן  לשלב  כדי  אורבניים   )attributes( מאפיינים 
היו  היסטורי  אורבני  לנוף  באשר   2011 משנת  אונסקו  המלצות 
צעד חשוב בהבנת האותנטיות האורבנית, ואכן במפגש מומחים 
השיח  את  המשתתפים  הרחיבו   2013 בשנת  בברזיל  שהתכנס 
 ;)mass and scale( מידה  וקנה  נפח  שלהלן:  המושגים  על 
עוד  להוסיף  יש  לדעתנו   .)colour and texture( ומרקם  צבע 
 ,)grain and vegetation( וצמחייה  מרקם  דוגמת  ממדים, 

ומחזיק * וחדשנות  מחקר  רשות  ראש  אדריכל,  טרנר,  מייק  פרופ' 
הקתדרה של אונסקו בלימודי עיצוב אורבני ושימור, בצלאל, אקדמיה 

לאמנות ועיצוב ירושלים.

1    קומי, א', צור, נ' )1997). מילון חדש ידידותי עברי-אנגלי: עם תעתיק פונטי כולל תקציר הדקדוק העברי. תל-אביב: אחיאסף.
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Araoz, G. (2013, November). Conservation philosophy and its development: Changing understandings of authenticity and significance. Heritage & Society, 154-144 ,(2)6.
Boccardi, G. (2014). Authenticity and heritage conservation: A reflection of twenty years after the Nara Document (not yet published). 
Halbwachs, M. (1992). On collective memory. Chicago: University of Chicago.
ICOMOS (1994). The Nara document on authenticity. Nara: UNESCO.
Kono, T. (2013, November). From the Guest Editor. Heritage & Society, 128-127 ,(2)6.
Kubler, G. (1962). The shape of time: Remarks on the history of things. New Haven & London: Yale University.
Turner, M., & Tomer, T. (2013, November). Community participation and the tangible and Intangible values of urban heritage. Heritage & Society, 198-185 ,(2)6.

רוח  של  בפרשנות   livability and diversity כגון  ומושגים 
.)feeling( או אווירה ותחושה )spirit(

צילום   :)digital revolution( הדיגיטלית  המהפכה  מינוף   .5
בנג'מין  ולטר  פי  על  ומדעי.  היסטורי  תיעודי  מכשיר  הוא 
פרטי  להבהיר  יכולה  המצלמה  של  הטכנולוגיה   ,)Benjamin(
פרטים עד לכדי חשיפת סודותיו של הנתפס בעדשה. המצלמה 
להביא  שעלול  מעשה  רגע,  "להקפיא"  לנו  ומאפשרת  מתעדת 
לפרשנות יתרה של הצופה. מעשה התיעוד בעידן הדיגיטלי מעלה 
גם  אלא  המקור  של  רק  לא  לאותנטיות  באשר  נוספות  שאלות 
מועברים  אשר  נוספים  ערכים  ממנו.  המופקים  העותקים  של 
את  מאתגרים   )social media( החברתית  המדיה  באמצעות 
חוכמת ההמונים. זאת נוסף לערכים החדשים הנבנים בטכנולוגיה 

מסוג זה, ושהדמוקרטיה של המרחב העירוני מביאה עמה. 

לישראל כדאי לאמץ אתגרים אלה ולבחון לאורם את המונח אותנטיות. 
בחינה שכזו תדרוש פרשנות ישראלית מקומית שעשויה לשנות את כללי 
המשחק הקיימים בנושא השימור, לא רק במאפיינים מוחשים של חומר 
וחברתיות,  כלכליות  שוויוניות,  לנורמות  בהתייחסות  גם  אלא  ועיצוב 

ולהכרה בשונות התרבותית הקיימת בתוכה.

יעל כהן, עוזרת מחקר, סטודנטית שנה ה' במחלקה לארכיטקטורה, *
בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים.

* עמוד 13: שימור מכלולי, הפריט והסביבה. צילום: עירית עמית-כהן
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 ההכשרה במקצועות השימור
ניצה מצגר סמוק 

שימור ומשמר: הכשרה ותעודה
הכשרה מקצועית משמעה לימודים שמטרתם להכין את הלומד למקצוע שבו הוא חפץ 
את  לשייך  שנועדו  ומעשיים  תאורטיים  לימודים  כוללת  ההכשרה  ולעבוד.  להתמחות 
הלומד לקבוצת מומחים, "לפתוח" בפניו דלת למגוון הנושאים שהתחום כולל, להקנות 
לו כישורים ולתת בידיו כלים שיעשו אותו איש מקצוע טוב ככל האפשר. הכשרה נאותה 
מזכה בתעודה שהיא בבחינת רישיון והכרה במומחיותו של הלומד. ככל שהמודעות לנושא 
השימור התחזקה, וככל שנוספו לו היבטים ותפקידים, כך גדלה גם הדרישה ליצירת תחום 
דעת בשימור שיתבסס על מסגרות התמחות ויקנה "תעודה" שתאשר את מומחיותו של 
המשמר. אלא שהכרה זו היא מצע לדיון בין תפיסות עולם וגישות שימור, והיא מצריכה 
הבחנה בין מקצועות השימור והגדרה של מסגרות לימוד שבהן יוכשרו המתמחים. לצד 
לתפקידו-מקצועו  שמתייחס  משמר  של  בהכשרה  מדובר  משותף:  גם  קיים  ההבחנות 
תרבות,  מורשת  נכסי  של  לערכיהם  האפשר  ככל  רחבה  מודעות  ליצור  שליחות:  כאל 

לתפקידיהם ולחשיבות שרידותם גם בדורות הבאים. 
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 Viollet-le-Duc,( ההתפתחות בתאוריות, בגישות השונות ובהכשרה לשימור מבנים ואתרים תחילתה במחצית המאה ה-19. ויולה לה דוק
1814-1879( האדריכל והתאורטיקן הצרפתי, שאף לשחזור מדויק של המקור כדי להשיג שלמות אסתטית בכל מחיר. לעומתו ג'ון רסקין 
)Ruskin, 1819-1900(, מבקר אמנות ותרבות אנגלי, הטיף לשימור כל השכבות שהצטברו במהלך השנים, במינימום שינויים. הראשון - 
אדריכל נאמן לרעיון המקורי ולאסתטיקה; השני - חוקר תרבות, נאמן לשיקוף ההתפתחות התרבותית לאורך השנים ולהעברת הסיפור המורכב 

בשלמותו לדורות הבאים. הדילמות בין שתי הגישות ולעתים אף העירוב ביניהן נמשכים עד היום. 

הכשרתו של המשמר תהיה טובה ושלמה אם תכין אותו לשלוט בשתי הגישות ולדעת מתי ואיך לבחור באחת מהן או לשלב בין שתיהן. אחד 
השלבים המרתקים בתהליך השימור הוא קבלת ההחלטות בסוגיות הללו: מה לשמר, מה להרוס, כמה לשמר, איך לשמר או איך לשחזר וכך 
הלאה. אמנת ונציה מ-1964 קבעה: "הערכת חשיבות השרידים וההחלטה מה ניתן להרוס לא תיעשה בשום מקרה רק על ידי היחיד האחראי 
לעבודה" )סעיף 11(. זאת בכוונה למנוע טעויות בלתי הפיכות. תהליך קבלת החלטות המערב אנשי מקצוע מתחומים שונים ובעלי גישות 

שונות מאפשר לבחון את הסוגיה מכמה נקודות מבט, וכך למצוא את שביל הזהב שייתן מענה לדילמות השימור.

כדי שלמשמר תהיה נקודת מבט רחבה הוא חייב להיות בעל השכלה רב-תחומית. לא אחת על המשמר לקבל בעצמו החלטה קטנה או 
גדולה. לעתים רצף של הרבה החלטות קטנות משנה בסופו של דבר את התוצאה. לא תמיד קיימת הפריבילגיה להתייעץ, ולא תמיד החוק 
או הרשות מכתיבים אותה. אמנה לחוד ומציאות לחוד. לכן המשמר חייב להיות בעל ידע עמוק בהיסטוריה של האדריכלות, התכנון האורבני, 
האמנות וטכנולוגיות הבנייה, לשלוט בתאוריות ובפילוסופיות של השימור ולהכיר היטב את טכנולוגיות השימור ואת הכלים העומדים לרשותו. 
לימודי שימור חייבים להקנות ידע בכל הדיסציפלינות הללו ולכן הם עשירים מאוד, מרתקים וחייבים להישען על סגל הוראה שכל אחד מומחה 
בתחומו. לא תמיד המומחה הוא איש אקדמיה. לעתים הוא בא מעולם הפרקטיקה, אך הידע המצטבר שרכש במהלך שנות עבודתו לא יסולא 

בפז, וידע זה חייב לעבור לדורות המשמרים הבאים.

אמנת המורשת העולמית של אונסקו מ-1972, שעליה חתמה גם מדינת ישראל, מציינת: "המדינות השותפות לאמנה זו יחזקו בכל האמצעים 
הדרושים, בעיקר על ידי חינוך ותכניות להעברת מידע, את ההערכה והכבוד של האזרחים למורשת התרבות והטבע שלהם" )סעיף 27(. כאן 
ההיבט של החינוך מקבל משמעות רחבה - הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה שהיא בעלת המורשת. המשמרים, אף אם הם מקצועיים מאוד, 
אינם יכולים לעבוד בחלל ריק, הם נזקקים לתמיכתה של האוכלוסייה המקומית ולעזרתה לשמור על אוצרות הטבע והתרבות. לכן הכרחי 
להפעיל תכניות חינוך המיועדות לכל קבוצות הגיל באוכלוסייה. מודעות נרכשת גם באמצעות תערוכות, כנסים, אירועים, פרסומים בשפה 
פשוטה וברורה, סרטים דוקומנטריים, ספרים, פרסום מחקרים, סיורים מקצועיים וכיו"ב. כל אלה מייצרים הדהוד שבסופו של דבר מגיע אל 

חלק מהאוכלוסייה ומחדד את המודעות שלה. 

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל לקחה על עצמה מתחילת דרכה לחנך את הציבור הרחב. מעבר לפעילותה השוטפת להצלת המורשת 
היא ידעה לגייס שורות של מתנדבים ולהעביר מידע וידע בדרכים שונות. המועצה יוזמת קורסים ייעודיים למגזרים שונים דוגמת קבלנים, 
מורי דרך ואחרים, מפרסמת חוברות נושאיות ותומכת בכל פעילות חינוכית בארץ ואף בחו"ל. מוכר וידוע הוא פרויקט רמפאר בצרפת, שאת 
שיתוף הפעולה עמו מקדמת גב' תמר טוכלר מהמועצה. באמצעות הפרויקט הוכשרו עשרות חובבים ואנשי מקצוע, שלחלקם הייתה זו חשיפה 
ראשונה לתורת השימור. ביזמתה מתקיימים גם סיורים מקצועיים לאירופה לאדריכלים, למתכננים ולמשמרים, ואלה עוזרים להדק קשרים 

מקצועיים ומעודדים חילופי מידע. רק לאחרונה נערך סיור לבלגיה ותוצאותיו מבורכות.

סקירה היסטורית

שנת 1956 יסד אונסקו ברומא את בית הספר לשימור איקרום    
של  והרסטורציה  השימור  לחקר  בין-לאומי  מרכז   -  ICCROM
ההכשרה  ותכניות  הספר  בית  של  הבין-לאומי  אופיו  התרבות.  מורשת 
יותר,  ואינטנסיביות  קצרות  כך  ואחר  חודשים  שישה  בנות  תחילה  שלו, 
ובכך לתרום  מאפשרים לאנשי מקצוע ממדינות שונות לקחת בהם חלק 
ותחומי  שונות  תרבותיות  תפיסות  שימור,  גישות  של  היתוך  כור  ליצירת 

התמחות חדשים. 
עוד מתחילת שנות  שיתוף הפעולה של רשות העתיקות עם איקרום 
התשעים ִאפשר לשלוח אנשי מקצוע להתמחות וללמוד בבית הספר. כך 
שבו לישראל אדריכלים, מהנדסים ורסטורטורים בעלי התמחויות שונות, 

תחום  את  כיום  מובילים  רובם  גבוהה.  ברמה  משמרים  להיות  שהוכשרו 
השימור בארץ.

התפלגות  את  השבעים  שנות  בתחילת  לראשונה  הגדירו  באיקרום 
ערים  מתכנני  אדריכלים,  השימור:  לעבודות  הדרושים  המקצוע  אנשי 
וארכאולוגים;  האמנות  של  היסטוריונים  היסטוריונים,  ומהנדסים; 
וטכנאים; אומנים בתחומים  ביצוע העבודות באתר; משמרים  על  מפקח 
המפקח;  מן  הוראות  המקבלים   - וכד'  זכוכית  עץ,  אבן,  מתכת,   - שונים 
חוקרים ומדעני שימור וטכנאי מעבדה, המנתחים את הממצאים מהשטח 

ומפתחים פתרונות לבעיות פיזיות. 
לכל קטגוריה היה צריך לבנות תכנית הכשרה שונה, אך לכולן היה צריך 
היסטוריה  עיקריו:  שאלה  השימור,  לידע  הבסיס   - משותף  מכנה  להיות 
והתמקדות  והאדריכלות  האמנות  של  היסטוריה  השימור;  של  ותאוריה 
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בתקופה שבה המשמר עתיד לעסוק; היסטוריה של טכנולוגיות הבנייה; 
מקצועות  באתר;  השימור  עבודת  וארגון  תיעוד  שיטות  ובלייה;  חומרים 
המתמחים  אלה  גם  המשמרים,  כל  ידי  על  כללית  ברמה  נלמדים  אלה 

בתחום מסוים, כדי להתמצא ככל האפשר בתאוריות השימור.
לשימור  הכשרה  לתכניות  מתווה  איקומוס  הציג   1993 בשנת 
גישה  לפתח  בצורך  מתמקדים  המסמך  עיקרי  הבנויה.  המורשת 
משמר  והרב-תרבותיות.  השונות  את  המכבדת  בשימור,  הוליסטית 
טוב צריך לדעת לבחון, לאבחן, לנתח ולהסיק מסקנות. בסיס תרבותי 
רחב וידע רב-תחומי מאפשרים גמישות מחשבתית ויצירתיות למציאת 

פתרונות מעשיים בעבודת השימור. 
האנשים  של  הרחב  לספקטרום  התודעה  גברה  השנים  במהלך 
מהנדסים,  אדריכלים,  רק  לא   - שונים  בהיבטים  בשימור  העוסקים 
בהיבט  מדובר  כאשר  שטח.  ואנשי  משמרים  ארכאולוגים  מתכננים, 
למחוקקים,  מכרעת  תרומה  התהליך  בכל  יש  הנופי  ובשימור  האורבני 
לפוליטיקאים מקבלי החלטות, לפקידות הבכירה המובילה את הליכי 
התכנון, ליזמי הנדל"ן ולבעלי הקרקע והבתים. איש המקצוע לבדו, טוב 
כל  של  רחבה  תמיכה  ללא  ראויה  שימור  תוצאת  ישיג  לא  שיהיה,  ככל 
- אפילו  והסברה  ליצור תכניות הכשרה  ראוי  לכן  לעיל.  אלה שהוזכרו 
וליצר  בנושא  הבורות  את  למגר  מטרתן  בדבר.  הנוגעים  לכל   - קצרות 
שיתופי פעולה בין כל הגורמים. ללא תמיכתם, השימור ייתפס כעונש או 

ככפייה ולא יתבצע ברמה הראויה. 
השימור  נושא  התבססות  עם  והתשעים,  השמונים  שנות  במהלך 
בארץ, נולד הצורך להכשרה אקדמית בשימור. הניצנים הראשונים נולדו 

בצורה ספונטנית בפקולטות לאדריכלות ברחבי הארץ.

לימודי תואר ראשון

משך יותר מעשרים שנה ניתנים קורסים לשימור כחלק מהתואר 
הראשון לאדריכלות באוניברסיטת תל-אביב, בטכניון, בבצלאל, 
ובתכנית  חיפה  ויצ"ו  האקדמי  במרכז  בשומרון,  אריאל  באוניברסיטת 
תל- באוניברסיטת  נוסד  בהמשך  למנהל.  המכללה  של  פנים  לעיצוב 
בר  אמנון  פרופ'  של  בראשותו  בשימור  תעודה  ללימודי  הקורס  אביב 
קלט  דו-שנתי,  היה  אחדים,  מחזורים  רק  שהתקיים  הקורס,  אור. 
אקדמאים מתחומים שונים והעניק להם ידע בתרבות השימור. הוכשרו 
רשויות  על  השפעתם  ואדריכלים.  מתכננים  מחוקקים,  משמרים,  בו 

התכנון המקומיות הייתה רבה. 
הייתה  אור  בר  פרופ'  של  האינטנסיבית  פעילותו  בעקבות 
לימודי  את  שהפכה  הראשונה  לאוניברסיטה  תל-אביב  אוניברסיטת 
שרק  בחירה  מקצוע  עוד  לא  הראשון.  בתואר  חובה  ללימודי  השימור 
להיחשף  צריך  אדריכל  שכל  בכך  הכרה  אלא  אליו,  נחשפים  מעטים 
הוא  המקצועיים  חייו  ובמהלך  ריק,  בחלל  עובד  שאינו  משום  לנושא, 

עשוי להידרש לכך.
השימור  לדוקטרינת  הראשון  בתואר  הסטודנטים  כלל  חשיפת 
מקרבת לנושא גם סטודנטים שהיו חסרי זיקה אליו קודם לכן, פותחת 
האוניברסיטאות  רחבה.  אדריכלית  תרבות  ומבססת  חדש  צוהר  להם 

האירופיות הבינו כבר לפני עשרות שנים כי לימודי הליבה באדריכלות 
חייבים לכלול לימודי שימור ברמה גבוהה והתוצאה ניכרת בשטח. שלא 
כפי שעדיין קורה בארצנו, באתרים ההיסטוריים האירופיים אין כמעט 

נזקים בלתי הפיכים. 
מדיניות  השנים  כל  נקטה  בטכניון  לארכיטקטורה  הפקולטה 
שלפיה לימודי השימור מיועדים למעטים החפצים לעסוק בנושא, ולכן 
החזון  גיבוש  במסגרת   ,2014 במאי  בחירה.  כמקצוע  אותו  השאירה 
"הוראה  בנושא  מדיניות  מסמך  הפיקה  היא  הפקולטה,  של  החדש 
סדנת  בעקבות  נוצר  המסמך  והנוף".  הבנויה  המורשת  בנושא  ומחקר 
סטודנטים לתארים מתקדמים, שרובם היו תלמידי התכנית לתואר שני 
יהודה  פרופ'  חתומים  המסמך  על  בשימור.  התמחות  עם  באדריכלות 
קלעי - דיקן הפקולטה, פרופ' שמאי אסיף - מנחה צוות החשיבה, ואדר' 

ערן מרדכוביץ - מרכז צוות החשיבה, ואלה מסקנותיו:

כדי ליישם את עקרונות המדיניות לעיל ישולב שימור המורשת הבנויה 
נדבכים  בארבעה  הפקולטה  של  החדשות  ההוראה  בתכניות  והנוף 

עיקריים:

הממוקד  חובה  כקורס  הדיסציפלינרי  הראשון  התואר  בלימודי   .1
בשימור המורשת וכפרק בקורס הבסיסי על אתיקה באדריכלות.

2.  כנתיב התמחות מיוחד לשימור המורשת הבנויה והנוף. בנתיב זה, 
הניתן לבחירה על ידי הסטודנט החל בשנה השלישית של התואר 
הראשון ועד להשלמת התואר השני, יוצע מגוון של קורסי סטודיו 
הנוף  ובשימור  חוזר  ומרקמים, בשימוש  בשימור מבנים, אתרים 

וגם קורסי בחירה הקשורים למורשת ושמירתה.

3.  ביצירת תואר שני מחקרי מיוחד בנושא המורשת הבנויה והנוף 
וגם  ארכיטקטורה  בלימודי  ראשון  תואר  לבעלי  מיועד  שיהיה 

לבעלי תואר ראשון מדיסציפלינות נושקות.

4.  בחיזוק ופיתוח התואר השני המתמחה שיהיה בעל אוריינטציה 
עם  ולימים  הנתיב,  עם  משופרת  סינרגיה  יקיים  אבל  מקצועית 
ידי איחוד קורסים והן על  יושג הן על  התואר המחקרי. דבר זה 
ידי השתתפות בתהליכי מחקר והתערבות. התואר מיועד לבעלי 

תואר ראשון מקצועי בארכיטקטורה והנדסה.

החזון החדש מצהיר על שינוי גישה בלימודי הליבה, ויש לקוות שהחל 
בתואר  חובה  ללימודי  יהפכו  שימור  לימודי  הבאה  הלימודים  בשנת 
הראשון ויעניקו לסטודנטים השכלה תרבותית נרחבת בנושא המורשת 

הבנויה והנוף.
הגליל  במכללת  בשימור  ראשון  תואר  לימודי  נפתחו   2009 בשנת 
המערבי בעכו. התכנית, בראשותו של ד"ר נדב קשטן, היא תלת-שנתית 
בשוק  לעבודה  משמרים  להכשיר  מטרתה  סמסטרים.  תשעה  וכוללת 
הלימודים  המקומיות.  וברשויות  העתיקות  ברשות  המקומי,  הנדל"ן 
בתאוריה  וקורסים  וארכאולוגיה  היסטוריה  לימודי  על  מושתתים 
מעבדת  במקום  הוקמה  בארץ  לראשונה  החומרים.  של  ובטכנולוגיה 

שימור התומכת בעבודת המחקר של הסטודנטים.
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לימודי תואר שני

ריקי  פרופ'  סמוק,  ניצה  פרופ'  בטכניון  פיתחו   2005 שנת 
השמשוני ז"ל ופרופ' מיכאל לוין תכנית לתואר שני לשימור עבור 
גם  התכנית  את  לפתוח  הבקשה  נוף.  ואדריכלי  מהנדסים  אדריכלים, 
למתכנני ערים נתקלה בהתנגדות בגלל הקושי להעניק להם תואר שני 
באדריכלות בלא שיש להם הכשרה מוקדמת לכך. מעבר לכך, התקציבים 
רבים.  לא אפשרו התפלגות של התכנית לתחומי הכשרה  המצומצמים 
המבנה,  והכרת  היסטוריה  נדבכים:  לארבעה  חולקה  הלימודים  תכנית 
אדריכלי  שימור  ותכנון  טכנולוגיים  היבטים  ופילוסופיה,  תאוריה 
באוניברסיטאות  לימוד  לתכניות  חופפת  היא  בעיקרון  ואורבני. 
אירופיות ואמריקניות ונשענת גם על הניסיון שהצטבר מעשיית השימור 
בארץ. מטרתה להכשיר אדריכלים ומהנדסים לעבודת תכנון ושטח אך 
גם לעבודה ברשויות המקומיות ובוועדות המחוזיות. עד היום סיימו את 

הלימודים ארבעה מחזורים, וחלק מהבוגרים משולבים בממסד הציבורי 
ומשפיעים על הטמעת תרבות השימור. עד 2012 עמדתי בראש התכנית, 
והחל בסוף שנת 2013 הלימודים מתקיימים במתחם הטכניון בשרונה 
מונה  התכנית  ליברטי-שלו.  רות  אדר'  היא  התכנית  וראש  בתל-אביב 
- בצרפת  חמישה סמסטרים. סמסטר קיץ אחד מוקדש לסיור בחו"ל 
או באיטליה - והוא חושף את הסטודנטים לתהליכי השימור והלימוד 
המעמיקים הנהוגים במדינות אלה. התכנית מותאמת לאנשים עובדים 
ברחבי  סיורים  וכוללים  ושישי  חמישי  בימי  מרוכזים  הלימודים  ולכן 
פעולה,  שיתוף  מתקיים  חיפה  אוניברסיטת  לבין  התכנית  בין  הארץ. 
והסטודנטים לוקחים חלק בקורס קיץ בתל דור בהנחיית ד"ר רוית לין, 

ראש התכנית לתואר שני למשמרים באוניברסיטת חיפה. 
בעת אישור התכנית על ידי ועדת הקבע של הטכניון הוצגה בפניה טבלה 
המשווה בין תכניות הלימוד בארץ ובחו"ל. חלק הארי של הטבלה עדיין 

תקף והיא מבהירה את ההבדלים בין המסלולים השונים.

סיור ברובע המאריי. צילום: רות ליברטי-שלו

שימור בקוסי. צילום: רות ליברטי-שלו

מדידת אבן בטירת קוסי. צילום: ליונל דרמון 
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מוסד 
אקדמי

השוואה בין לימודי השימור במוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל
)הוגש לוועדת הקבע של הטכניון בעת הדיון על אישור התכנית, 2006(

הטכניון 
חיפה

אוניברסיטת 
קולומביה

אוניברסיטת AA לונדון
בוסטון

אוניברסיטת לובן, 
בלגיה

אוניברסיטת 
תל-אביב

תואר

זמן
לימוד

קהל 
יעד

 MSc מגיסטר למדעים 
בארכיטקטורה - שימור 

עם עבודת גמר

MA במדעים 
שימור עם תזה

דיפלומה 
בשימור מבנים עם 

עבודת גמר

MA בלימודי 
שימור עם תזה או 

פרויקט גמר

MA במדעים - 
שימור של מבנים וערים 
היסטוריות עם עבודת 

תזה )תואר של הפקולטה 
להנדסה(

לימודי תעודה בשימור 
עם עבודת גמר תאורטית 

ופרויקט מעשי

4 סמסטרים 
ואפשרות לסמסטר 
אחד של קיץ לסיור 
בחו"ל או השלמות

32 שבועות במשך 4 סמסטרים
שנתיים - יום בשבוע

4 סמסטרים עם 
תקופת התמחות של 

10 שבועות בקיץ 
)עבודה בתשלום(

שנתיים אקדמיות 
בזמן מלא או ארבע 

שנים בזמן חלקי

4 סמסטרים, יומיים 
בשבוע ופעמים בחודש 

סיורים ביום שישי

אדריכלים, אדריכלי 
נוף ומהנדסים 

אזרחיים

אדריכלים, 
היסטוריונים 

ומתכננים

אדריכלים, אבל גם 
מתכננים ומשמרים 

או אחר, בתנאי 
שעוסקים בשימור 

בפועל

היסטוריונים, 
מתכננים, כלכלנים, 

מנהל עסקים 
ואדריכלים

אדריכלים, מהנדסים, 
מתכננים, מתכנני נוף, 

היסטוריונים 

היסטוריונים, ארכאולוגים, 
מתכננים, גאוגרפים, 
אדריכלים, מהנדסי 

בניין, מעצבי פנים, פיתוח 
ותיירות ואנשי מנהל ציבורי

מבנה 
קורס

מחולק ל-3 חטיבות:
1

מקצועות השלמה
בהיסטוריה של 
הארכיטקטורה

2
מקצועות חובה

היסטוריה ותאוריה 
של השימור, תיעוד 

מבנים, טכנולוגיה של 
שימור, עבודת גמר

3
מקצועות בחירה
מתוך היבטים 

חברתיים, כלכליים, 
משפטיים, ניהוליים, 
תיירות, שימור גנים, 

שימור מרקמים, 
איטום מבנים, 2 

קורסים בנושאים 
נבחרים של 

פרויקטים מיוחדים

מחולק ל-4 
חטיבות:

1
עיצוב 

שינויים ותוספות 
במבנים לשימור

2
היסטוריה ותאוריה

3
שימור 

כלים טכניים 
ותאורטיים לטיפול 

באתרים ובמבנים

4
תכנון

שיטות לטיפול 
בקונטקסט 

באמצעים כלכליים, 
משפטיים ותכנוניים

מחולק ל-7 חטיבות:
1

טכנולוגיית בנייה 
מסורתית וחומרי גמר

2
היסטוריה של 

האדריכלות

3
בלייה ואבחון של 

הכשלים

4
שיטות שיקום, הכנת 

מפרטים ומכרזים 
וניהול עבודות שיקום

5
ניהול אתרים, פיקוח 
סביבתי עם מענקים

6
היבטים משפטיים 

ותכנוניים וגיוס 
משאבים ומענקים

7
שימור נופי של 

השטחים הפתוחים

השנה הראשונה מחולקת 
ל-6 מודולים:

1
שימור מבנים - תאוריה, 

היסטוריה ופרקטיקה

2
שימור מרקמים עירוניים 
היסטוריים ונופי תרבות 

- תאוריה היסטוריה 
ופרקטיקה

3
תיעוד שיטות תיעוד, תיעוד 

ארכאולוגי ותיעוד מעשי

4
חומרי בניין וטכניקות 

שימור

5
מדיניות שימור - אמצעי 
הגנה והיבטים משפטיים 

וכלכליים

6
פרויקט מעשי - ביקורים 

אחת לחודש באתרים 
ובמעבדות

ארבעה סמסטרים שכל אחד 
מוקדש לנושאים הבאים:

 1
 מבואות ותאוריה, תיעוד 
וחקר מבנה, טכנולוגיות 

בנייה מסורתיות

2
חקר אתר היסטורי, חקר 
מרקם היסטורי, סיורים 

לימודיים באתרים, 
תיעוד מעשי

3
נופי תרבות, היבטים 

משפטיים, היבטים כלכליים, 
תכנון באתר לשימור המיועד 

לקהל הרחב

4
לימוד העיר וחקר המרקם 
העירוני, טיפול במתחמים 
לשימור, תחזוקה וניהול 

אתרים. טכנולוגיות לשימור 
מבנים וחומרי בנייה.

* מקצועות בחירה מתוך אחד 
מהחוגים הבאים: הפקולטה 

לאמנויות, מדעי החברה, מדעי 
הרוח וביה"ס לחינוך )חובה 2 

שעות סמסטריאליות(

מחולק ל-3 חטיבות
1

מקצועות חובה: 
היסטוריה, תאוריה 

ופילוסופיה של 
השימור, טכנולוגיה 
של שימור מבנים, 
שימור מרקמים, 

תיעוד מבנים 
והיבטים כלכליים

2
מקצועות בחירה: 

3 סמינרים 
בהיסטוריה של 
הארכיטקטורה, 
סמינר בתכנון, 

סמינר בנדל"ן של 
שימור, נופי תרבות, 

בעיות בשימור 
היסטורי

3
מקצועות בחירה

ממחלקות אחרות: 
6 מקצועות 

בארכאולוגיה, 
4 מקצועות 

בהיסטוריה של 
הארכיטקטורה, 
קורס בהיבטים 

משפטיים

* השנה השניה מוקדשת כולה 
לעבודה עצמאית על התזה, 

בהנחיית אחד הפרופסורים של 
המרכז. הסטודט יכול לעשות 
אותה במקום מגוריו ולהציגה 
בפני ועדת היגוי במהלך השנה 

עפ"י הנדרש. יש אפשרות לשלב 
בין פעילותו המקצועית לבין 

עבודת התזה
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סמסטר קיץ 2007 באיטליה בהנחיית פרופ' אדריכלית ניצה מצגר סמוק ופרופ' מיכאל לוין, מחזור ראשון. צילומים: פטר סמוק

משמריםקובעי מדיניות ומתכנניםקובעי מדיניות

אדריכלים, אדריכלי נוף 
ומהנדסים

הטכניון

מתכנני ערים

המכללה האקדמית אוניברסיטת בר-אילןהטכניון
גליל מערבי

אוניברסיטת חיפהבצלאלהטכניוןאוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת חיפה

בצלאל

התפלגות בתי הספר בארץ בהכשרת מקצועות השימור
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בביתן השוויצרי של לה קורבוזיה. צילום: מיכל פוני ביקור ב-104. צילום: ענת אסתרליץ

אוניברסיטת חיפה מובילה מזה כשנתיים תואר שני בשימור המורשת 
בעיקר  משמרים  מכשיר  התואר  לין.  רוית  ד"ר  בראשות  החומרית 
עם  בבד  בד  וברשויות.  במוזיאונים  העתיקות,  ברשות  לעבודה 
בראשות  תכנית   2009 בשנת  בר-אילן  אוניברסיטת  פתחה  זו  פעילות 
תרבות",  ונכסי  נוף  ופיתוח  ב"שימור  שני  לתואר  עמית  עירית  פרופ' 
ללימודי ארץ  והמחלקה  וסביבה  גאוגרפיה  ללימודי  כחלק מהמחלקה 
זיקה  עם  אקדמי  תואר  בעלי  מכשירה  התכנית  וארכאולוגיה.  ישראל 
להשתלב  הרוצים  וגאוגרפים  היסטוריונים  מתכננים,  ובעיקר  לשימור, 

במערכות הציבוריות. 

מענה  נותנות  האקדמיות  שהתכניות  רואים  אנו  זו  קצרה  מסקירה 
בשימור. להתמחות  השואפים  מקצוע  בעלי  של  רחב  לספקטרום 
יחסר בארץ טיפול מקצועי במורשת  לא  כי בעתיד  זו מבטיחה  עובדה 

הנופית והבנויה.

לממדים  האחרונות  השנים  בעשרים  התפתחה  בארץ  השימור  תנופת 
מעטים  הגדולות.  הערים  ובארבע  במושבות  בעיקר  מרשימים, 
עדים  אנו  ולכן  מבנים  לשמר  מתאימה  הכשרה  שקיבלו  האדריכלים 
לפרויקטים רבים הנמסרים לידיהם של אדריכלים חסרי ניסיון ונטולי 
לאדריכלות  ראשון  בתואר  אחד  קורס  בתחום.  מתודית  הכשרה  כל 
אינו מכשיר לעבודת שימור מקצועית, ולעתים הנזק בשטח הוא בלתי 
הפיך. לאור תכניות הלימוד האקדמיות שפורטו לעיל וקורסי ההכשרה 
ולחייב  תקינה,  או  חקיקה  באמצעות  לסייג,  העת  הגיעה  המועצה  של 
ולקבלנים  למהנדסים  לאדריכלים,  יימסר  אלה  במבנים  שהטיפול 
שקיבלו הכשרה אקדמית מקיפה והוכיחו ידע וניסיון בתחום. אלמלא 
מספר  ויקטן  תפחת  אקדמיות  מסגרות  לקיים  המוטיבציה  זאת 
המשמרים בכל התחומים. עתיד המורשת תלוי, בין השאר, באחריותם 
של אנשי מקצוע ראויים. עלינו לטפח אותם ובאמצעותם להגן על נכסי 

התרבות שלנו.
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פרופ' ניצה ֶמְצגֶר ְסמּוק )Metzger Szmuk(, זוכת פרס א.מ.ת 
ב-2006 ופרס רוקח ב-2001 על עבודתה בתחום תיעוד ושימור 
אדריכלות  לימודי  סיימה  בתל-אביב;  הבינלאומי  הסגנון  מבני 
בעיר.  היסטוריים  מבנים  בשימור  ועבדה  פירנצה  באוניברסיטת 
תל-אביב-יפו  בעיריית  השימור  צוות  את  הקימה   1991 בשנת 
המתמחה  אדריכלים  משרד  בעלת   .2002 עד  בראשו  ועמדה 
בשימור, שביצע בין היתר את שימור בית ביאליק. בשנת 2006 
הקימה את המסלול ללימודי תואר שני באדריכלות עם התמחות 
בשימור בטכניון ועמדה בראשו עד שנת 2013. בין פרסומיה דוח 
ההכרזה לאונסקו של העיר הלבנה וכן הספר בתים מן החול: 
.1948-1931 בתל-אביב:  הבינלאומי  הסגנון  אדריכלות 

*

קלעי, י', אסיף, ש', מרדכוביץ, ע' )2014(. הוראה ומחקר בנושא המורשת הבנויה והנוף בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון: מסמך מדיניות מסכם.
Jokilehto, Jukka (2006, July 31). An international perspective to conservation education. Built Environment, 33(3), 275-286.

תל דור, קורס יישום טיח ושיקום קירות בהנחיית ד"ר רוית לין מאוניברסיטת חיפה, לתלמידי תואר שני עם התמחות בשימור, השלוחה ללימודי חוץ של הטכניון, 2009. 
צילום: רות ליברטי-שלו. 2009 

עמוד 21: סדנת אבן של ארגון רמפאר בקוסי. צילום: ליבנה שואף רונן



29 אתרים

 9 תמ"א  לכותרת  זכה  שגם  בישראל,  התיישבות  אתרי  סקר  התפרסם   1969 בשנת 
)תכנית מתאר ארצית(. הסקר ביטא תפיסות מקומיות שאפיינו את הזמן שבו נעשה, אך 
ייחודו היה בעובדה שהוא הניע תהליך מקומי, ניסיון להגדיר את נכסי המורשת התרבותית 

המוחשית הקיימים בישראל. 
מאז חלפו שנים רבות. ה"מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל" קמה, שינתה את שמה 
מכינוי המצמצם את עשייתה )"המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות"( לכינוי מדינתי-
הרב-תרבותיות  הפנים  את  בעשייתה  לכלול  כוונתה  ואת  גישתה  את  המשקף  מרחיב 
של הנוף הישראלי. ההתפתחות במועצה לשימור אתרים חלה בד בבד עם התפתחויות 
ובארגונים עולמיים המדגישים את המתח המתקיים בין הדומה למייחד,  במדינות רבות 
בין הזכות של כל תרבות לשמר את נכסיה הייחודיים לבין חיפוש אחר הגדרות וכללים 

משותפים ובעזרתם לקדם את שימור המורשת הבנויה.

אנו משמרים את מה שאנו אוהבים: 
בעקבות תמ"א 9 ותמ"א 21 
אלישע אפרת
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השימור במבט היסטורי

ימור אתרים ומבנים היסטוריים הוא נושא תרבותי עתיק יומין. 
זיהו  השליטים  שבה  תקופה  רומא,  שלטון  בימי  עוד  ראשיתו 
המונומנטלית  הבנייה  מפעלי  בעקבות  שימור  חוקי  לחוקק  הצורך  את 
זכו  הם  השנים,  ברבות  הוזנחו  אלה  שחוקים  אף  ימים.  אותם  של 
ואילך.  ה-15  המאה  מאז  הרנסנס,  בתקופת  מחודשת  להתעניינות 
בשימורם  מיוחד  עניין  היה  למשל,  באירופה,  האפיפיורים  לשושלת 
שימור  חוקי  של  סדרה  הכינו  הם  כן  ועל  ואתריה,  רומא  העיר  של 
יסוד  שימשה   1939 ובשנת  מגובשת,  צורה  בהמשך  קיבלה  זו  אתרים. 
לחקיקת חוקי השימור של מורשת האמנות והארכיטקטורה באיטליה. 
מגמת שימור האתרים עברה עם הזמן גם לצפון אירופה ולמערבה. 
בימי המהפכה הצרפתית נהרסו, כידוע, בניינים רבים. בעקבות אירועים 
הוגו, קמה תנועה של  ויקטור  ובהשראתו של הסופר הרומנטיקן  אלה, 
 1839 בשנת  לפרסם  צרפת  ממשלת  את  והביאה  רוח  ואנשי  סופרים 
בשימור  בצורך  חשו  האנגלים  היסטוריים.  אתרים  שימור  על  הוראה 
בשימור  שגילו  העניין  בגלל  ה-19,  המאה  בסוף  היסטוריים  אתרים 
1908 הוקמה באנגליה חברה מלכותית לשימור  כנסיות גותיות. בשנת 
 .1714 אתרים ולהגנה על מבנים היסטוריים שתוארכו לתקופה שלפני 
עם השנים הקיפה התנועה לשימור אתרים היסטוריים באירופה אתרים 
מצודות,  בניינים,  ובהם  המדינות,  ברוב  והיסטוריים  ארכאולוגיים 

ובעלי  וארכיטקטוני  היסטורי  ערך  בעלי  כפריים  בתים  גם  אך  חומות, 
ארגונים  אירופה  במערב  פעלו  כבר  ה-20  המאה  בראשית  מיוחד.  יופי 
רבים ואגודות לשימור אתרים, ונוסדו כאלה אף ביפן ובהודו. בארצות-
הברית הוענקה לנשיא בשנת 1906 הסמכות להכריז על שימור אתרים 
המדינה  למזכיר  אלה  סמכויות  הוענקו   1930 ובשנת  היסטוריים, 

לענייני פנים.
הצורך בשימור אתרים היסטוריים הלך וגבר אחרי מלחמת העולם 
השנייה. בעקבות מּודעּות שהתפתחה בנושא זה בעולם קמו גם תנועות 
התקופה  את  שאפיינו  היסטוריים  ומבנים  אתרים  לשימור  ציבוריות 
בוועידת  זה  בעניין  שנוסחה  ראשונה  בין-לאומית  אמנה  המודרנית. 

ונציה בשנת 1964 קבעה, בין היתר: 
המונומנטים ההיסטוריים של דורות רבים, הנושאים את חותם 
העבר, הם עדות מוחשית למסורות קדומות. בני אדם מּודעים 
במונומנטים  ורואים  האנושיים,  הערכים  לאחדות  ויותר  יותר 
מן העבר מורשת משותפת וקיימת הכרה באחריות המשותפת 

 .)Chamberlain, 1979( לשימורם למען הדורות הבאים

על  דעתו  את  פעם  ביטא   )Diome( דיום  באבא  הסנגלי  המשורר 
השימור באומרו: "בסופו של דבר אנו משמרים את מה שאנו אוהבים, 
שלימדה מה  את  מבינים  ואנו  מבינים,  שאנו  מה  את  אוהבים  ואנו 

אותנו ההיסטוריה".

זיקה אל המקומות השונים בארץ המהווים פרק בזיכרונות נעוריהם. "תל-אביב הקטנה" על בתיה הראשונים,  יש  לרבים מתושבי ישראל 
שרידי ההתיישבות מתקופת הברון, שרידי ההתיישבות מימי העלייה השנייה עד העלייה החמישית, "חומה ומגדל", מבני ה"טגארט" הבריטיים, 
אתרים מימי פעולות ה"הגנה", האצ"ל והלח"י, אתרי גבורה דוגמת מבצר עכו ומצודת ביריה, ועוד רבים אחרים. אלה אכן מעוררים זיכרונות 
ונוסטלגיה, אך גם נמצאים בהישג יד מבחינה גאוגרפית וקרובים לנו ביותר. ערך מיוחד יש למקומות הללו גם בעבור תיירים יהודים רבים, 
בעיקר המבוגרים שבהם, אשר להם קשר אמיץ אל תולדות היישוב בארץ ישראל. בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת אישרה ממשלת 
ישראל שתי תכניות ארציות לשימור מבנים ואתרים, אתרי התיישבות ואתרים מימי מלחמת העצמאות. התכניות הללו, בין היתר, הן אמצעי 

להמחשת פרקי היסטוריה אלה בארץ ישראל ולשימורם הפיזי בשטח. 

הקולסאום ברומא. השימור כחלק אינטגראלי מהחיות העירונית המפטון, אנגליה. שימור ההיסטוריה. צילומים: עירית עמית-כהן
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מיסּוד שימור האתרים 

על  לבנות  כדי  נהרס מבנה הגימנסיה הרצליה  יולי 1959  חודש 
מקומו את מגדל שלום. באותם ימים היה זה המגדל הגבוה בארץ. 
כן נהרסו מבנים נוספים בעלי חשיבות היסטורית. ההרס המתמשך של 
מבנים בעלי חשיבות הוביל להתעוררות ציבורית לשימורם של מבנים 
המשך  שהיה  העתיקות,  חוק  את  הכנסת  חוקקה   1978 בשנת   כאלה. 
לחוק המנדטורי על שמירת העתיקות בארץ, אך הוא חל רק על עתיקות 
ועל אתרים היסטוריים שנבנו עד לשנת 1700. מבנים ואתרים מאוחרים 
ההתיישבות  בשנות  שהוקמו  אלה  ובהם  חוקית,  להגנה  זכו  לא  יותר 

הציונית בארץ ישראל.
הציבור  בקרב  גם  בהדרגה  חלחל  והמבנים  האתרים  שימור  נושא 
ואתרי  מבנים  לשימור  המועצה  הוקמה   1984 ובשנת  בישראל,  הרחב 
הראשונה  התכנסותה  הטבע.  להגנת  החברה  במסגרת  התיישבות 
נשיא  גם  השתתפו  זה  במפגש  בדצמבר.  ב-17  בירושלים  התקיימה 
הקליטה  ושר  נבון,  יצחק  והתרבות  החינוך  שר  הרצוג,  חיים  המדינה  
צוינו  הכנס  לקראת  הכהן  אליהו  שכתב  היסוד  במגילת  אוזן.  אהרן 
האתרים שהמועצה תטפל בהם, ובהם: מקומות שהתרחשו בהם פעולות 
חשובות בשנים 1948-1700; בתים שהתקיים בהם טקס היסטורי חשוב 
או התגוררה בהם אישיות חשובה; בתים בעלי ייחוד אדריכלי; שרידים 

של טכנולוגיה וסביבות בעלות מרקם ייחודי דוגמת בתי ספר וחוות.
המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות פעלה במסגרת החברה 
להגנת הטבע, אך ב-2008 נפרדה ממנה ונעשתה גוף עצמאי שקיבל את 
שלושים  מלאו  עתה  זה  בישראל.  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  השם 
שנה לקיומה, והיא עמותה הפועלת להצלה ולשימור של בתים ואתרים 
עניין  את  לקדם  למטרה  לה  ׂשמה  המועצה  ישראל.  בארץ  היסטוריים 
השימור באמצעות ייזום תכניות, גיוס משקיעים, הסברה וחינוך. בשנת 
"תכנית  שכותרתו  והבנייה  התכנון  לחוק  תיקון  בכנסת  אושר   1991
לשימור אתרים". נוסחו בו עקרונות השימור ומטרותיו ונקבעו דרכים 
ועדה  להקים  מקומית  רשות  כל  שעל  קבע  זה  לחוק  תיקון  למימושם. 

שתורכב ממתכננים וממומחים לשימור ותפקידה להכין רשימה לשימור 
לשימור,  אתרים  רשימות  להגיש  עליהן  הוועדות  הפעלת  עם  אתרים. 
החוק  מקומיות.  מתאר  מתכניות  כחלק  חוקי  תוקף  תקבלנה  ואלה 
קבע גם מועדים לאישור תכניות, דרכי פיצוי לבעלי נכסים שבתחומם 
נמצאים אתרים אלה, ואפשרויות הפקעה במקרים שבהם האתר מוזנח 
התכנית  של  מעמדה  את  להפעיל  אפשר  בבד  בד  לסכנה.  נתון  וקיומו 
זיקתה אל תכניות מחוזיות, מקומיות  ואת   9 הארצית לאתרים תמ"א 

ומפורטות כדי להבטיח את שימורו של אתר.
   

מדוע שימור?

בשנת  ישראל  בארץ  הציונית  ההתיישבות  ראשית  שבין  תקופה 
זו שלפניה( לבין הקמת המדינה היא לרבים  גם  )ובוודאי   1882
בבחינת   - החדשים  ולעולים  הצעיר  לדור  ובייחוד   - הארץ  מתושבי 
תקופה היסטורית בלתי-ידועה כמעט. עם זאת, מתברר כי משנים אלה 
נותרו בארץ שרידים רבים, והם בעלי ערך היסטורי וקרובים ללב העם. 
הפיתוח המהיר והאינטנסיבי שיש כיום בערים, בייחוד בגדולות שבהן, 
בסכנת  החשובים  ההיסטוריים  המקומות  ואת  אלה  אתרים  מעמיד 
וחד-משמעית  אוכפת  חוקים  מערכת  בישראל  כיום  אין  וחיסול.  הרס 
שביכולתה למנוע בכל מקרה ומקרה את ההרס הצפוי לאתרים כאלה. 
אתרים  של  שמירתם  את  מבטיח  המנדטורי  העתיקות  חוק  אמנם 
מוגנים,  אינם  יותר  ישנים  אתרים  אך   ,1700 לשנת  עד  שמתוארכים 
בייחוד אם אינם אתרים ארכאולוגיים מובהקים בעלי משמעות מדעית. 
במקרים אלה דינם כדין מבנים ישנים; ועדות בניין עיר מקומיות יכולות 
לסלול  חדשים,  בניינים  במקומם  לבנות  ולהתיר  הריסתם  את  לאשר 

דרכים או לבצע פעולות פיתוח אחרות.
החשיבות  מהי  הבסיסית:  השאלה  אל  אותנו  מביא  לעיל  האמור 
בישראל?  ארכיטקטוניים  ומבנים  היסטוריים  אתרים  לשימור  שיש 
תכנוניות  חינוכיות,  לאומיות,  מטרות  כמה  לכך  להיות  עשויות 

טבעת אבנים פרהיסטורית, Stonehenge, אנגליה - אתר שהמסתורין אודותיו מרובה מהידוע עליו, ובכל זאת, הוא מהאתרים המתויירים ביותר בעולם
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ותיירותיות. כל אומה ובוודאי כל עיר שומרת, בדרך כלל, על ציוני דרך 
במבנים  מתבטאים  אלה  כאשר  בייחוד  לעצמאותה.  אותה  שהובילו 
פיזיים ובמקומות חשובים המאפיינים שלבים במאבק על הקרקע, על 
וטיפוח  נעשה באמצעות שימור  בניין המולדת. הדבר  ועל  ההתיישבות 
מקומות  או  היסטורית  חשיבות  בעלי  שונים  ועצמים  מבנים  מקומות, 

התושבים  של  חיים  אורח  המאפיינים  אתנוגרפית  חשיבות  בעלי 
דרך  אבני  של  מחשיבותן  להתעלם  יכולות  אינן  ומדינה  עיר  בעבר. 
אלה, מה גם שככל שההתפתחות בעיר היא מודרנית ומהירה, הולכים 
לאבד  עלולים  ואנו  נהרסים,  ואף  ונשכחים  חשובים  ועצמים  אתרים 
במרחב. חיינו  של  הרציפות  ואת  ההמשכיות  את  המציינים  נכסים 

שער בית הספר החקלאי מקוה ישראל. ארכיון ביה"ס החקלאי מקוה ישראל  חצר כנרת. ארכיון חצר כנרת

דפי סקר מתוך "תכנית מתאר ארצית לאתרי התיישבות מס' ת / מ / א / 9 משרד הפנים. אגף התכנון, תשל"ב - 1971". 
מימין - המושבה בת שלמה, משמאל - בניינים ראשונים בדגניה א'
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לשימור אתרים ומבנים יש גם משקל וערך תכנוני. בערים העוברות 
תהליכי תכנון ובינוי מהירים נעלם המרקם המשולב בערכים ההיסטוריים 
אלה  להידמות  עשויים  מחדש  שנבנו  ערים  מרכזי  כי  עד  והמקומיים, 
להשתלב  יכולים  לשימור  אתרים  ושוני.  ייחוד  כל  להדגיש  ולא  לאלה 
ובפסי  טבע  בשמורות  ציבור,  מוסדות  של  בחזיתות  ציבוריים,  בגנים 
ירק עירוניים, ואף לשמש מוקדים בתכנית מתאר עירונית או שכונתית. 
תיירים,  שמושכות  ההיסטוריות  בערים  מעניין  עירוני  נוף  מוצאים  אנו 
היסטוריונים, מתכננים וארכיטקטים מתכננים. אלה מחפשים בכל עיר 
את האופי המיוחד לה משום שהמבנים ההיסטוריים ושרידיהם מציגים 
לבין  עבר  בין  קשר  יוצרים  השמורים  האתרים  מקורה.  ואת  עברּה  את 
הווה ומעצבים את האופי של המקום שעליו הלך ונבנה הנוף החדש של 
העיר. השימור הוא למעשה מצב של הרמוניה בין אדם לסביבתו. שניהם 

שלובים זה בזה, ולפיכך אין להפריד ביניהם. 
בעיר  בעבר  שבנה  הישנים  והמבנים  האדם  שיצירת  העת  הגיעה 
הנחלים  העצים,  כמו   - הטבעית  מסביבתו  חלק  יהוו  כפרי  במרחב  או 
יישוב  של  היסטוריים  שאתרים  גם  לזכור  יש  האחרים.  הטבע  וערכי 
נחלת  יישארו  והם  נחלת קדמונינו  היו  נחלתנו בהווה בלבד. הם  אינם 
צאצאינו אם נדע לשמור עליהם ולטפחם. אין הם רכושנו שלנו בלבד, 
האמצעים  אחד  הבאים.  הדורות  למען  בנאמנות  עליהם  לשמור  ועלינו 
כלפי  לשימור  האתרים  נושא  של  ושקיפות  פתיחות  הוא  לכך  היעילים 

ציבור האזרחים. 

מבנים ואתרי התיישבות ציונית 

אמצע שנת 1969 הוכן באגף התכנון של משרד הפנים בירושלים 
ישראל.  במדינת  הראשון  ההיסטוריים  האתרים  שימור  סקר 
בעבורם  להכין  במטרה  הארץ  רחבי  בכל  אתרים  כ-400  הקיף  הסקר 
תכנית מתאר ארצית לשימור ולשיקום למען הדורות הבאים. האתרים 
שנסקרו, נרשמו, מּופּו, צולמו או צוירו מתוארכים לראשית ההתיישבות 

הציונית בארץ ישראל, אך בסקר נכללו גם אתרים מאמצע המאה ה-19 
שיש בהם עניין מיוחד הקשור ביישובה של הארץ. הסקר התפרסם בשנת 
1969 גם כספר שכותרתו אתרי התיישבות בישראל, והוא כלל מבחר של 

עשרות אתרים בעלי חשיבות עליונה ועדיפות לשימור או לשיקום. 
פרסום הסקר עורר עניין רב בקרב ציבור המתכננים, המדענים ואף 
מתאר  תכנית  השבעים  שנות  בראשית  הוכנה  בעקבותיו  ציבור.  אנשי 
ארצית )תמ"א 9( לאתרי התיישבות, שמטרתה לעגן אתרים אלה בתכנית 
סטטוטורית מחייבת ולאלץ את גורמי הפיתוח במדינה לפעול לשימורם. 
שנות  ובראשית  השבעים  בשנות  אבל  חוקי,  מעמד  קיבלה  לא  התכנית 
השמונים התעוררו גם עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות לנושא חשוב 
זה ואף הכינו רשימות משלהן של אתרים לשימור. בין היתר היו עיריות 
אותן  ועיגנו  לשימור  אתרים  של  כרטסות  שהכינו  וירושלים,  תל-אביב 
במסגרת תכניות בינוי עיר מפורטות, אם כי המעקב אחר הכלול בהן נותר 

רופף למדי מבחינה ציבורית.
בחלוקת האתרים לסוגיהם הבחין הסקר בשלוש קבוצות עיקריות: 
תל  חצר  דוגמת  היסטורית,  חשיבות  בעלי  אתרים  כוללת  הראשונה 
בראשון  הראשון  הכנסת  בית  או  כנרת  חצר  בדגניה,  הראשון  הבית  חי, 
מבחינה  תקופתם  את  המאפיינים  מבנים  נכללו  השנייה  בקבוצה  לציון. 
שלמה,  בת  של  בתיה  דוגמת  חיים,  אורח  משקפים  או  ארכיטקטונית 
יפו,  של  הראשונים  בתיה  באילניה,  השומר  חוות  יעקב,  בזכרון  היקב 
כוללת  אתרים  של  שלישית  קבוצה  וכד'.  בחיפה  הישן  הטכניון  בניין 
מקומות היסטוריים שקיבלו את חשיבותם בזכות אירוע שנקשר בהם, 
לרגליה  ישבה  סאלד  שהנרייטה  הִשקמה  בארזה,  הרצל  ברוש  דוגמת 
ישראל,  למקוה  הכניסה  שער  ללוד,  רמלה  בין  במסעותיה  במנוחתה 
אפשר  לאלה  נוסף  וכד'.  ה-2  וילהלם  הגרמני  והקיסר  הרצל  נפגשו  שם 
בחניתה,  הראשון  הבית  ובהם  לאומי,  ערך  בעלי  באתרים  להבחין 
הצופים,  בהר  העברית  באוניברסיטה  הראשון  הספרייה  בניין 
משכנות שאננים בירושלים, ולעומתם במבנים בעלי חשיבות אזורית או 

מקומית בלבד.

בית הכנסת בראשון לציון, 1924. גלויה בהוצאת האחים אליהו, יפו. אוסף מוזיאון ראשון לציון
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אתרי ירושלים כמשל 

שוב מכל אלה נראה לעורכי הסקר שימור האתרים ההיסטוריים 
בירושלים, שלא נכללו במסגרת חוק העתיקות המנדטורי. רשימת 
האתרים הראשונה שהוכנה בזמנו לירושלים כללה אתרים דוגמת בניין 
שנלר, החאן, הבית שבו התאכסן הרצל, בית הספר לאמנות בצלאל, בית 
ירושלים כוללת  ועוד, אולם כרטסת האתרים שבידי עיריית  ש"י עגנון 

כיום הרבה מאוד אתרים נוספים. 
המתאר  תכנית  את  לקדם  הנסיון  שלמרות  מתברר  השנים  עם 
חשובים  ומקומות  מבנים  הולכים  ומבנים,  אתרים  לשימור  הארצית 
יודע  שהציבור  בלי  האינטנסיבי,  והפיתוח  הבנייה  עקב  ונהרסים  בעיר 
גם מקרים של מעורבות הציבור  היו  כוונות העירייה. אמנם  על  מראש 
להצלת מבנה היסטורי זה או אחר, אך ככלל דומה שלא קיימת שקיפות 
ראויה בנושא זה. הציבור אינו יודע בעוד מועד מהן התכניות המיועדות 
ארכיטקטונית  היסטורית,  מבט  מנקודת  לשימור  הראויים  לאתרים 

ותרבותית, ואילו פעולות תינקטנה למען שימורם.
רוב מבני הציבור בירושלים עמדו במשך השנים בפני סכנת הריסה 
רחובות  לאורך  המתפתח  סואן  כרך  בלב  כיום  ניצבים  שהם  משום 

התופעה:  את  להבהיר  עשויות  דוגמאות  כמה  ואדם.  מתנועה  הומים 
•   מבני מושב הזקנים האשכנזי בכניסה לעיר ברחוב יפו נהרסו בשנת 
1970 ובמקומם קמו משרדים ומלונות גדולים. באותה עת נהרס 
המבנה המרכזי של מתחם בית הספר כי"ח בצומת הרחובות יפו 
וכי"ח, ובמקומו קם מרכז מסחרי רב-קומות של חברת כלל. את 
בית הספר ייסדה בסוף המאה ה-19 חברת "כל ישראל חברים" 
הצרפתית  השפה  ואת  התרבות  את  להפיץ  במטרה  בצרפת 
על  שהשפיעו  החינוכיים  מהמרכזים  היה  והוא  היהודים,  בקרב 
מתחם  מאותו  שנותר  היחיד  השריד  הירושלמית.  האוכלוסייה 
הקודם.  ממקומו  והועתק  ששוחזר  הראשי,  הכניסה  שער  הוא 
חינוכי  מוסד   - שנלר  מתחם  שוכן  ישראל  שבטי  רחוב  במעלה    •
הטבח  ניצולי  לילדים  יתומים  כבית  שנלר  לודויג  הגרמני  שהקים 
בית  היו  במתחם  ב-1860.  הנוצרים  בלבנונים  הדרוזים  שערכו 
חרושת ללֵבנים, בית דפוס ומוסד לחינוך עיוורים, והוא הפך לימים 
לעובדי  נבנו  מולו  צה"ל.  למחנה  כך  ואחר  בריטי  צבאי  למחנה 
בית  כל  ועל  ייחודי,  אירופי  בסגנון  מגורים  בתי  הגרמני  המוסד 
שורת  ההקמה.  ושנת  הבנייה  את  שתרמה  העיר  שם  באבן  הוטבע 
לרוב.  דת  ומוסדות  ישיבות  הוקמו  ובמקומה  נהרסה  זו  בניינים 

שורה עליונה: מימין - משכנות שאננים בירושלים. משמאל - "הארמון" בשכונת הבוכרים, אתר לאומי בתכנית מתאר עיר ירושלים. בעקבות פניית המועצה וועדת השימור 
תנוקה החזית ויתוקנו הנזקים במקום. שורה תחתונה: מימין - הבניין המרכזי במתחם שנלר, בשלהי עזיבת צה"ל את המחנה, 2008. משמאל: הכניסה המשוחזרת במלון פלאס. 

צילומים: איציק שוויקי
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•   מול חומת העיר העתיקה, מגדל דוד ושער יפו נבנה בשנת 1928 
למען  מסחרי  מרכז  שמעא  יוסף  אליהו  הספרדי  היהודי  ביזמת 
מלחמת  פרוץ  עם  שונות.  מסחר  חנויות  טורי  ובו  העיר  יהודי 
המדינה,  הקמת  על  האו"ם  עצרת  החלטת  למחרת  העצמאות, 
והרסוהו.  שדדוהו  הבריטים  ובחסות  הערבים  עליו  הסתערו 
במקומו הוקמו בנייני פאר וכל שריד ממקום היסטורי זה, המציין 
לא  אגב,  בו.  נותר  לא  העצמאות,  מלחמת  ראשית  את  למעשה 
שבו  הבית  נהרס  יפו,  לשער  וסמוך  ממילא  ברחוב  משם,  הרחק 

התאכסן הרצל בביקורו בירושלים בשנת 1989. 
הבניין  של  הריסתו  בולטת  המלך  ודוד  אגרון  הרחובות  בפינת   •
המוסלמית  המועצה  בזמנו  שבנתה  בסגנונו  הייחודי  ההיסטורי 
המסחר  משרד  בו  שכן  המדינה  הקמת  ושלאחר  הוטל,  כפלאס 
מלון  נבנה  מקומו  ועל  נהרס,  זה  מונומנטלי  בניין  והתעשייה. 
ההיסטורית  והכניסה  שומרה,  החיצונית  המעטפת  מודרני. 

שוחזרה, כולל גרם המדרגות. 
•  ברחוב הרב קוק הוקם בשנות העשרים בית הספר הניסויי הראשון 
ַקֶלן, מיסודה של המחנכת דבורה קלן מארצות-הברית. קלן באה 
והעמלנות.  האמנות  בדרך  חינוך  בירושלים  לפתח  כדי  לישראל 
והוא התייחד בשיטות  ילדי "אצולת רחביה"  בבית ספרה למדו 
הוראה שננקטו בו וביוקרה שזכה לה בקרב תושבי העיר. בסוף 
שנות החמישים נהרס בית הספר ועל מקומו הוקם מתחם אורט 

הדסה. זכרו של בית הספר קלן אבד כליל. 

והתרבותיים  ההיסטוריים  והמקומות  הבתים  הם  רבים  עדיין  אולם 
בירושלים הראויים לשחזור ולשיקום, וההזנחה השוררת בהם מעוררת 
בוכרה  יוצאי  יהודים  ידי  על  שנוסדה  למשל,  הבוכרים,  שכונת  דאגה. 
בשנת 1891, היא דוגמה אופיינית לכך, והיא מוצאת את ביטוייה בספרו 

האחרון של דן-בניה ֶסרי, "אדם שב אל ביתו": 

זה, אם תרצו, נווה ילדותי. לא מושב של ממש, גם לא התוועדות 
סתמית של בתים, אלא מחוז ערפילי שאליו אני זועק בתפילה. 
מתחנן מכל החלומות. וכבעלת אוב, מבעד לעמודי העשן, מעלה 
את זכרם של החיים מכוח אמונתם של המתים. כי נווה ילדותי 
זה שוב אינו כיום אלא מצבה עצובה, נר עני ודועך, שריר מעט 
ִמְּפֵאר של ממש, משלטון הדר ויופי של שכונה שקורות ימיה הם 

שיר החיים הנאצל ביותר לתפארתה )שם: 217(.

אתרי מלחמת העצמאות  

נערכה  התיישבות  ולאתרי  למבנים  המתאר  תכנית  עקבות 
מלחמת  לאתרי  מתאר  תכנית  גם   1982 שנת  בסוף  ואושרה 
העצמאות תמ"א 21. התכנית הקיפה את אתרי המלחמה בתקופה שבין 
1947, יום החלטת העצרת הכללית של האו"ם על תכנית  29 בנובמבר 
הסכמי  חתימת  יום   -  1949 ביולי   19 לבין  ישראל,  ארץ  של  החלוקה 
שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב בוועידת רודוס. היא כוללת 119 
אתרים המוגדרים כמקום או עצם בנוף - כגון גבעה, משלט, בניין, גשר, 
ִמתקן או אנדרטה - שהם בעלי חשיבות היסטורית לתולדות מלחמת 
העצמאות. בתכנית ניתנה חשיבות מיוחדת גם לנושא השימור, מחשש 
שאתרים חשובים עלולים להימחק מן הנוף העירוני והכפרי עקב פעולות 

פיתוח ובנייה, בלי שהעושים במלאכה ייחסו להם חשיבות. 
 1:250,000 בקנ"מ  תשריט  גבי  על  מופיעים  זו  בתכנית  האתרים 
ועוסקים בהוראות לשחזור, לשיקום מלא, לשיקום חלקי ולשילוט - לפי 
מצבו של כל אתר בשטח. הם מחולקים לפי מחוזות ומצוינים בהם פרטי 
מיקומו ומצבו הפיזי של כל אתר והדרוש לשיקומו או לשימורו. בולטים 
באתרים שנבחרו הם בניינים במיקום אסטרטגי כבניין טאנוס מול העיר 
העתיקה בירושלים, בית תורג'מן בשכונת בית ישראל או מטה ה"הגנה" 
כן צוינו מנזרים ומסגדים שהתחוללו בהם קרבות, ובהם מנזר  בחיפה. 

הקסטלמנזר סן סימון
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*   עמוד 29: הרחוב העליון בראש פינה, 1975. צילום: משה מילנר, לע"מ

אפרת, א' )2001(. שימור אתרי ציונות. כיוונים חדשים, כתב עת לציונות ויהדות, 5, 191-183. 
אפרת, א' וגבריאלי, א' )תשכ"ט(. אתרי התיישבות בישראל. ירושלים: משרד הפנים.

בניה סרי, ד' )2009(. אדם שב אל ביתו. ירושלים: כתר.
מרגלית, ע' )1996, 6 בדצמבר(. הבתים האובדים של הארץ. הארץ.

פז, י' )1998(. שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות. קתדרה, 88, 134-95.
תכנית מתאר לאתרי התיישבות, תמ"א 9, קנ"מ 1:250,000. ירושלים: משרד הפנים.

תכנית מתאר לאתרי מלחמת העצמאות, תמ"א 21, קנ"מ 1:250,000. ירושלים: משרד הפנים.
Chamberlain, E. R. (1979). Preserving the past. London: Dent. 

הטנק בדגניה. צילום: נטע רוזנבלט

גשר עד הלום. צילום: דן שגיא אתר הקרבות ביד מרדכי. צילום: מיכאל גינזבורג

מצודת נבי יושע, כיום חלק ממתחם מוזיאון הרעות. צילום: איציק שוויקי

אלישע אפרת הוא פרופסור אמריטוס לגאוגרפיה באוניברסיטת תל-
השישים  בשנות  תשס"ז.  לשנת  לגאוגרפיה  ישראל  פרס  וחתן  אביב 
ואזוריות  ארציות  לתכניות  המחלקה  מנהל  היה  הקודמת  המאה  של 
גבריאלי  אהוד  עם  הכין  במסגרתה  הפנים.  במשרד  התכנון  באגף 
ממלחמת  ואתרים  בישראל  התיישבות  לאתרי  הראשון  הסקר  את 
העצמאות, שהיווה בסיס להכנת התכניות הארציות לשני נושאים אלה.

*

נוטר דאם מול העיר העתיקה בירושלים, מנזר סן סימון בקטמון ומסגד 
חסן בק ביפו. צוינו גם אתרים שהיה להם תפקיד ייחודי: המנהרה בין 
העמדה  מול  היהודית  העמדה  שמעליה;  והרכבל  ציון  להר  משה  ימין 
הערבית בעיר העתיקה בירושלים, שביניהן הפרידו רק מטרים אחדים; 
הבונקר במקוה ישראל; "דרך בורמה"; הטנק בדגניה א'; גשר "עד הלום" 
מדרום לאשדוד. עם האתרים נמנים גם יישובים המשמרים את תולדות 
מלחמתם, ובהם עטרות ונווה יעקב מצפון לירושלים או יד מרדכי, וכן 
יושע, הקסטל, המצודה בצפת או בית  נבי  גבורה דוגמת מצודת  אתרי 
מן  הוא  "הניצחון  נפוליאון:  כך  על  וכבר אמר  ענבים.  הביטחון בקריית 

הנושאים האהובים ביותר לשימור".
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שימור המורשת התרבותית הבנויה: מהפריט הבודד למכלול
באוקטובר 2005, בעקבות מפגש איקומוס העולמי בעיר ש'יאן )Xi'an( שבסין, התפרסמה 
הצהרה שכותרתה שימור המכלול, נכסי המורשת הבנויה, האתרים והסביבות הסמוכות
) Xi'an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, 
Sites and Areas(. ההצהרה הדגישה את חשיבות הראייה הרחבה וההבנה שהדיון בשימור 
המורשת התרבותית אינו יכול להסתפק בהגדרת ערכים ובמצב הפיזי של הפריט הבודד, 
אלא דורש התייחסות גם לסביבה הפיזית, לחברה ולאורחות חייה, לרוח המקום ולמורשת 
תכנוניים,  כלים  לפתח  דרישה  היה  באותו מסמך  ועלה  הנושאים שחזר  אחד  הרוחנית. 
התפתחותו  על  ולפקח   )management( זה  שימורי  מרחב  לניהול  ויישומיים  משפטיים 
כדי לשמר את ערכיו ואת ייחודו עבור הקהילה העכשווית אך גם עבור הדורות הבאים. 
את ההצהרה מסכמת קריאה לכל העוסקים בשימור לקדם את החינוך המקצועי בנושאי 
שימור, להגדיל את מעורבותה של קהילת בעלי העניין ואת שיתופי הפעולה בין מדינות, 
ארגונים וקהילות. כל זאת כדי לקדם תכנית ניהול מובנית ויעילה שתתמודד עם הגורמים, 
יש  ועם ההקשרים הרבים שהמכלול מתייחס אליהם. לרשויות המקומיות  עם ההיבטים 
תפקיד מרכזי בקידום תכנית ניהול כמו זו. מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מכירה 
בלגיטימיות של רשויות מקומיות ובעיקר בכוחן לנהל "סביבה" שימורית; משום כך היא 

מיידעת אותן על הקיים בעולם ומאתרת אמצעים לקידום ניהול יעיל רב-הקשרים.

ניהול מערכתי של שימור המורשת הבנויה 
ברשויות מקומיות
נילי שחורי, לאה שמיר שנאן
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סקירה היסטורית

בין-לאומיים  והסכמים  אמנות  של  כרונולוגית  סקירה  הלן 
הבין- הארגונים  האחרונות  בשנים  שפרסמו  השימור  בתחום 
לאומיים המרכזיים העוסקים בשימור - אונסקו, הוועדה למורשת עולם 
ואיקומוס )כהן-עמית, 2012( - המדגישה את ההשפעות העולמיות שיש 
להתפתחויות התאורטיות והמעשיות בתחומי התכנון, החברה והכלכלה 
על תהליכי השימור. עוד עולה מן הסקירה מורכבותו של התהליך והצורך 

הגובר בניהול רב-תחומי כוללני/מערכתי. 

 )The 4 Cs( 2002 ,הצהרת בודפשט: ארבעת היעדים
והטבע בעולם  לרגל חגיגות השלושים לאמנה להגנת מורשת התרבות 
)1972( אימצה הוועדה למורשת עולמית את הצהרת בודפשט, התומכת 
בשימור מורשת עולמית בהתאם לארבעה יעדים אסטרטגיים מרכזיים: 
אמינות )credibility(, שימור )conservation(, בניית יכולות וכלים 
הכללתם   .)communication( ותקשורת   )capacity-building(
חלק  לקחת  עניין  ובעלי  שותפים  מגוון  מעודדת  היעדים  ארבעת  של 
ולתחזוקתו  להגשמתו  ועד  הרעיון  העלאת  מרגע  השימור,  בתהליך 

לאורך זמן.

 )Vienna Memorandum( 2005 ,מזכר וינה
 )buffer zone( בווינה  אזור החיץ  על  נּוסח במענה לאיום  וינה  מזכר 
עולמית.  מורשת  לאתר  שהוכרזה  העתיקה  העיר  את  המקיף  האזור   -
ושל  העירוני  ההיסטורי  הנוף  של  הכוללני  התכנון  את  מדגיש  המזכר 
סביבותיו, את מרכזיותם של תהליכי העיור המואצים, ואת הצורך לתת 
להם מענה ולפתח כלים ייחודיים להגנה על המרחב האורבני ההיסטורי. 
 HUL - Historic Urban במעמד זה התווסף להגדרות השימור המונח

Landscape וזכה בהמשך להרחבה בעקרונות ואלטה, 2011.

 Charter for the Interpretation(  2007 החמישי(,   C-ה( קהילה 
 )and Preservation of Cultural Heritage Sites

המורשת  ועדת  הוסיפה  בודפשט  בהצהרת  שצוינו  היעדים  לארבעת 
הודגש  כך   .)community( קהילה  חמישי,  אסטרטגי  יעד  העולמית 
האתר,  של  חשיבותו  בזיהוי  המקומיות  הקהילות  של  המרכזי  מקומן 
על עצם  זמן  ולפיקוח לאורך  לניטור  ובדרכים  בגיבוש ה"ידע המקומי" 

בהגדרת  רבה  חשיבות  יש  המקומי"  ל"ידע  ערכיו.  שימור  ועל  קיומו 
"רוח המקום" )genius loci( ובקידום גישת ניהול המבליטה שקיפות 

וערכים דמוקרטיים ומקדמת את שיתוף הקהילה בתהליך השימור.
(Quebec Declaration( 2008 ,"הצהרת קוויבק, "רוח המקום

בעת  המקום"  "רוח  לשימור  שיש  החשיבות  את  הרחיבה  זו  הצהרה 
הדורות  למען  שימורם  אופן  ועל  עולמית  מורשת  אתרי  על  ההכרזה 
הרשויות  ושל  הקהילות  של  מעמדן  לחיזוק  תרמה  ההצהרה  הבאים. 

המקומיות בתהליך השימור.

עקרונות ואלטה - נוף עירוני היסטורי, 2011
(The Valletta Principles(

לנוכח לחצי הפיתוח והאיום התדיר על מצב השימור באתרים אורבניים, 
ובהמשך למזכר וינה )2005(, הוצגה גישה חדשה, מרחיבה, המתייחסת 
ההיסטורית  בעיר  לראות  מבקשת  זו  גישה  ההיסטורי".  העירוני  ל"נוף 
- על כל רבדיה וסביבתה הטבעית, החברתית, התרבותית והפוליטית-
ניהולית - רכיב ראוי להערכה כנכס ברשימת המורשת העולמית. גישה 
המורשת:  אתר  של  המקומיים  מרכיביו  חשיבות  את  ומדגישה  שבה  זו 
השימור  המקומית,  לזהות  השימור  תרומת  המקומית,  לקהילה  הקשר 
כמנוף לפיתוח מקומי. גישה זו תרמה לחיזוק החשיבות שיש למעורבותה 

של הרשות המקומית בניהול תהליך השימור. 
לתהליכי  האחראים  את  למדיניות,  קווים  הציגו  ואלטה  עקרונות 
השירותים  ספקי  של  מחויבותם  ואת  הממשל  רמות  בכל  השימור 
הצורך  את  הדגישו  הם  לתהליך.  הפרטי  הסקטור  ושל  הציבוריים 
כלים  וליצירת  האורבני  הנוף  שימור  של  מוצלח  ליישום  כלים  לפתח 
מגוונים: מערכות רגולציה, אמצעים למעורבות קהילתית, כלים טכניים 
ופיננסיים. עוד עולה מהם הצורך ביכולות מקצועיות, במחקרים, במידע 

ובתקשורת בנושא השימור וניהולו.1

אתגרים ודילמות בניהולו של תהליך 
שימור המורשת הבנויה

יחודו של תהליך השימור ומורכבותו, כפי שהוצגו לעיל, באים לביטוי 
המקומית.  ברמה  בתהליך  המעורבים  והגורמים  התחומים  בריבוי 
המעשית  ברמה  וקונפליקטים  דילמות  בשטח  יוצרת  זו  מורכבות 

והשני  נושאים מהותיים. האחד מגבש את התפיסה הניהולית של התהליך,  ניהול מערכתי של שימור המורשת הבנויה מציב במרכזו שני 
מתמקד ברשות המקומית ורואה בה שחקן מרכזי ואסטרטגי בתהליך השימור. 

למאמר זה שתי מטרות: )1( להבהיר את ההקשרים הפיזיים/אדריכליים, מרחביים, קהילתיים וניהוליים של השימור ברמת הרשות המקומית, 
כדי להבטיח את עצם קיומו לאורך שנים; )2( לכונן ולכוון את דרכי הפעולה והאמצעים העיקריים העומדים לרשות הרשות המקומית, כדי 

להבטיח את יישום השימור.

1 בפרסום של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל העומד לצאת בקרוב יידונו נושאים אלה בפירוט ובהתאמה למציאות הישראלית.
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מתחמים אורבניים לשימור בתל-אביב במסגרת ההכרזה של אונסקו. מתוך חוברת ההכרזה "לגור על החולות, העיר הלבנה של תל-אביב, אתר מורשת 
עולמי". עיריית תל- אביב-יפו
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האתרים  בשימור  הכרוכות  ההוצאות  לצד  אך  המקומית,  הרשות  ידי 
בעיקר  תושביה,  ושל  הרשות  של  כלכלי  למינוף  לתרום  גם  יכולים  הם 

בתחומי התיירות, המסחר, השירותים והתעסוקה שהם מספקים. 
כדי להבטיח את קיומו של אתר השימור לטווח ארוך יש להטמיע 
המתאר  בתכניות  למעלה  המתוארת  הקשרים  מערכת  את  אפוא 
הפיזיות, הכלכליות והקהילתיות של הרשות המוניציפלית, ולשלב את 

נושא התחזוקה לטווח הארוך בעבודה השוטפת.

שימור מול לחצי פיתוח

הרשות  של  העדיפויות  בסדר  ומקומו  השימור  של  עמדו 
 )1( גורמים:  משני  ומושפעים  לתנודות  נתונים  המוניציפלית 
אינטרסים של בעלי הקניין; )2( לחצים שמקורם בצורך לתת מענה מידי 
לצרכים תכנוניים-פיזיים של היישוב. בשני המקרים התוצאה היא לחצי 
פיתוח פיזי מואצים, ואלה גורמים לעתים קרובות לניסיון לשמר אתר 
בכל מחיר, גם אם אופן השימור מעלה השגות בקרב אנשי מקצוע או 
הציבור. הפשרה בין הפיתוח לבין השימור מתעצמת במצבים של מחסור 
הקונפליקט  רבות  פעמים  קבלנים.  שמפעילים  ולחצים  זמינה  בקרקע 
גורר יחס שלילי של הציבור, פגיעה בתהליך שימור כהלכתו, התמוטטות 

מבנה בגלל הזנחה או הרס האתר. 
פיתוח  לחצי  בין  המקובלת  לדיכוטומיה  הצדקה  בשטח  יש  תמיד  לא 
לתהליכי  מובנה.  הוא  ביניהם  הקונפליקט  כי  ולתפיסה  שימור,  לבין 
שימור יש השפעות חיוביות על תהליכי פיתוח קהילתי-כלכלי מקומי. 
עירונית,  השימור, בעיקר במרכזי הערים, הוא מנוף מוכח להתחדשות 
לפיתוח מוקדי תיירות התורמים לכלכלה המקומית ולביסוס שימושים 
במסחר  משולבים  מגורים  )לדוגמה,  השימור  במתחם  משולבים 
של  רק  לא  ורגיש  הולם  ניהול  דורשים  אלו  תהליכים  ובשירותים(. 
מגזר  ושל  המקומית  הקהילה  של  בעיקר  אלא  האדריכלי-עיצובי  הפן 
העסקים, בייחוד לאחר השלב האדריכלי-עיצובי הראשון. ניהול שאינו 
מאוזן וכניעה ללחצים נדל"ניים עשויים להוביל לתהליכי ג'נטריפיקציה 
של  ודחיקה  אמידה  אוכלוסייה  של  כניסה   -  )gentrification(
באיכות  להתדרדרות  או  ונמוך,  בינוני  ממעמד  המקורית  האוכלוסייה 

החיים והסביבה של תושבי האזור. 

הכלכלה הציבורית של השימור

ל התמודדות עם ההיבט הכלכלי של תהליך השימור, שהוא חלק 
בלתי נפרד ומהותי מתהליך השימור, מחייבת להכיר את ההגדרות 
 - לציבורי  הפרטי  בין  משולב  ומוצר  פרטי,  מוצר  ציבורי,  מוצר  הללו: 
הכלכליים  בהיבטים  דיון  בכל  המוצא  נקודת  השימור.  משויך  שאליו 
של   61 בסעיף  )מעוגנת  ראויה  תכלית  הוא  שימור  כי  היא  השימור  של 
התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה(, והוא מהווה מטרה ציבורית 

שיש לקדמה גם אם היא כרוכה לעתים בפגיעה באינטרס של הפרט.

כדי  כולו.  בתהליך  אלא  הפיזי  השימור  בשלב  רק  לא  והמקצועית, 
כוללת,  ראייה  המקומית  לרשות  דרושים  זו  מורכבות  עם  להתמודד 
מעמידים  ואשר  בנמצא,  תמיד  שאינם  ייחודיים  וכלים  איזון  מערכות 
להלן  הבין-תחומיים.  השימור  וצוותי  ההחלטות  מקבלי  בפני  אתגר 
שונים  בנושאים  המקומית  הרשות  של  לתפקידה  אחדות  דוגמאות 

הקשורים בשימור.

גישה מערכתית ורב-תחומית

תהליך  הוא  לעיל  שתואר  כפי  טווח  ארוך  שימור  הליך 
מערכות מגוון  המערבת  מערכתית,  בגישה  להיעשות  החייב 

מתחומים שונים: 
התחום האדריכלי והתכנוני - ברמה המקומית-מוניציפלית, המדינתית 

והעולמית )כשמדובר באתרי מורשת עולמית(.
- בכל הקשור למימון תהליך השימור בתחומי  התחום הכלכלי-עסקי 
ובעיקר בסוגיית התחזוקה ארוכת הטווח של אתר  הרשות המקומית, 

או של מכלול אתרים לשימור.
התחום החברתי-קהילתי - מתמקד בחשיפת "הידע המקומי" ו"זיכרון 
ובהפיכת  ובסביבתו,  במתחם  המתגוררים  בקרב  הנמצאים  המקום" 

הקהילה לשותפה פעילה בתהליך השימור על כל שלביו.

תפיסה מרקמית-מרחבית

איית אתר או מכלול אתרים לשימור בראייה מרקמית-מרחבית 
ומושפע  סביבתו  על  משפיע  שהאתר  ההנחה  על  מתבססת 
את  קידמה  זו  גישה  בה.  המתחוללים  וקהילתיים  כלכליים  מתהליכים 
העלולים  נזקים  מפני  האתר  על  להגן  שנועד  חיץ"  "אזור  על  ההכרזה 

להיגרם לו בשל פיתוח פיזי מואץ בסביבתו. 

הטמעה בתכניות הרשות המקומית 

פי שהודגש עד עתה, הרשות המקומית היא השותף האסטרטגי 
החשוב ביותר בתהליך השימור, מכמה טעמים: 

מבחינה פיזית: האתר לשימור אינו עומד לבדו במרחב הפיזי. הוא חלק 
בלתי נפרד מהיישוב, מאזור החיץ ומהמרחב, ולכולם השלכות זה על זה.
האחריות הסטטוטורית: האתר נמצא באחריות סטטוטורית של רשות 
זו  המקצועיים(.  הגופים  של  סטטוטורית  מאחריות  )לבד  מקומית 
אמּונה, כחלק בלתי נפרד מפעילויותיה, על סלילת דרכי גישה, תשתיות, 

ביטחון, הספקת שירותים וכל פעילות הנעשית בתחום האתר.
ולקהילה הנמצאת  מבחינה תרבותית-קהילתית: האתר קשור למקום 

בו או בסביבתו. 
על  פעם  לא  מתוחזקים  סביבתו  רק  ולעתים  האתר  כלכלית:  מבחינה 
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למימון ולתמרוץ של פעולות השימור ברשויות מקומיות ולהתמודדות 
יישום  בחסמי  נתקל  בפועל  מימושם  אך  שלעיל,  המשמעויות  עם  גם 
בעיקרו  נשען  מקומיות  ברשויות  השימור  מימון  בעיקר.  כלכליים   -
ובנייה.  לתכנון  הוועדה  תקציב  על  או  המקומית  הרשות  תקציבי  על 
בהיעדר תקציבי מדינה ייעודיים או חקיקה ייחודית העונה על הצרכים 
המקומיים נוצר מצב שבו הרשויות המקומיות בכלל, והחלשות בפרט, 
מתקשות להחליט על קידום הנושא בסדרי העדיפויות שלהן ולממש את 

פוטנציאל החוקים הקיימים.

מעורבות קהילתית-ציבורית בתהליך 
שימור המורשת הבנויה 

עלייה  על  מצביעה  לשימור  הבין-לאומיות  האמנות  קירת 
המקום"  "תחושת  לשמירת  המיוחסת  בחשיבות  הדרגתית 
)sense of place( ו"רוח המקום" בתהליך השימור, ומכאן גם לצורך 

לחצי פיתוח מול שימור - רחוב יעקב ברחובות. צילומים: צחי אוסטרובסקי

 )public goods( ציבורי  מוצר  מאפיינים   )2012( ושפר  סלינג'ר 
אפשר  ואי  ממנו,  ליהנות  אחד  מאף  למנוע  אפשר  אי  תכונות:  בשתי 
פרטי מוצר   .)non-excludable( מצריכתו  אחד  אף  להדיר 
מוגבלת  ממנו  שההנאה  כפריט  במחקר  מאופיין   )private goods(
מוצרים  קיימים  במציאות   .)excludable( בלבד  מסוים  לצרכן 
מעורבים, למשל "שימור מבנים שהינם בבעלות פרטית": ייצור המוצר - 
שימור המבנה - נעשה בדרך כלל על ידי השוק הפרטי, אך המוצר מייצר 
השפעות חיצוניות חיוביות, והתועלת ממנו אינה נחלתם הבלעדית של 
- ההנאה  כלל הציבור, למשל  נחלתו של  בו, אלא  הגרים  בעלי המבנה 
שהוא גורם למתבוננים בו. מצב זה יוצר התנגשות בין אינטרסים, ולכן 
מערכת  את  להסדיר  נדרש  המקומית  או  המדינתית  ברמה  המחוקק 
האיזונים בין האינטרסים והזכויות של הפרט לבין אלה של הציבור; מצד 
אחד לספק לציבור את המוצר הציבורי שלו, ומצד שני להגן על קניינו 
של הפרט ולפצותו על הצורך להעמידו לרשות הציבור )אריאל, 2005(. 

היבט כלכלי נוסף עוסק בכלכלה המוניציפלית וביכולות של הרשות 
נושא השימור. החקיקה מצביעה על מקורות  המקומית להתמודד עם 
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הציבור  לשיתוף  הרציונל  ביטוי.  לידי  להביאן  וכלים  דרכים  בפיתוח 
"תכנון  תהליך  של  מהותו   )1( מרכזיות:  תפיסות  משתי  נובע  בשימור 
היררכיות  קשיחות,  תכנון  ממסגרות  מעבר   - הפתוחים"  הקצוות  עם 
וריכוזיות למסגרות מבוזרות, אופקיות וגמישות יותר, שאינן מדגישות 
תמונת עתיד נוקשה, וכן תהליכי תכנון מרחבים דמוקרטיים המשתפים 
באופן ישיר, שלא באמצעות נציגים, את כל קבוצות האוכלוסייה - כולל 
החלשות והמודרות ממוקדי הכוח; )2( החשיבות הרבה שיש בתהליכי 
ובראשונה  בראש  הנובעים  המקום",  ול"רוח  המקומי"  ל"ידע  שימור 

מהמקום ומהקהילה הגאוגרפית שבו.

)stake holders( ריבוי בעלי עניין וקניין

קשת  יוצרים  תפקידיהם  וריבוי  שימור  אתרי  של  הסוגים  גוון 
בתהליך  ושותפות  מעורבות  עניין,  המגלים  גורמים  של  רחבה 
השימור. הרשות המקומית נדרשת אפוא לאפיין את פעולותיה מול כל 
בעל עניין וקניין בהתאם. עם בעלי העניין והקניין המעורבים בתהליכי 

שימור ברשויות מקומיות נמנות קבוצות אחדות:

1          מקבלי החלטות:
ראש  משרד  והמחוזית:  הארצית  ברמה  הממשלה  משרדי   •  
התרבות,  משרד  החינוך,  משרד  הפנים,  משרד  הממשלה, 
והבינוי  השיכון  משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד 

ומשרד החקלאות. 
העיר  מהנדס  המקומית:  הרשות   - המקומית  ברמה   •  

      )סטטוטורי( ויועץ שימור )אינו סטטוטורי(. 

2          בעל הקניין: בעל הקרקע או בעל הנכס והיזם.
3          גופים מקצועיים ואנשי מקצוע:

סטטוטורי,  מעמד  )ללא  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה   
התוספת  לפי  שימור  תכנית  ולהכנת  להתנגדות  זכות  בעלת  אך 
הרביעית(, קרן קימת לישראל, ִמנהל השימור ברשות העתיקות, 

הסוכנות היהודית )כולל נציגות ברשות מקרקעי ישראל(. 

4          בעלי עניין:
•   גורמים ציבוריים ברמה הארצית והמקומית-קהילתית:   

     ארגונים ציבוריים מקומיים דוגמת "הגדעונים" בזכרון יעקב.
•   הקהילה הגאוגרפית: הקהילה הקרובה פיזית לאתר. זו פועלת   
          בהתאם לרמת הרגישות שלה, ולא תמיד מגלה מודעות ודאגה 

          לנושאי השימור. 
ריבוי בעלי הקניין והעניין הכניס לתהליך השימור תפיסה חדשנית של 
התנהלות והתקשרויות המבוססות על רשתות, להבדיל מהתנהלות על 
בסיס מבנים היררכיים קשיחים שאפיינו תהליכי ניהול בעבר. להתנהלות 
זו יש היבטים שליליים וחיוביים. ההיבט השלילי כרוך בשאלות מי מכל 

בעלי העניין והקניין קובע, אחראי לתהליך או מנהל אותו? מהם גבולות 
הסמכות והאחריות של כל גורם ומה מאפייני הממשק בין כל הגורמים? 
ובעלי  הקניין  בעלי  שריבוי  העובדה  מעצם  מתקיים  החיובי  ההיבט 
העניין עשוי לתמוך בקידום התהליך משום שהוא יוצר הזדמנות לאיגום 

משאבי כוח אדם, כסף וזמן. 

תכנון וניהול אסטרטגיים של השימור 

המורשת  שימור  תהליך  בניהול  והדילמות  האתגרים  שורת 
הבנויה בתוך הרשות המקומית שהוצגה לעיל בולטים מאפיינים 
ניהול  ועל  פתוחים"  קצוות  עם  תכנון  "תהליך  על  המצביעים  מרכזיים 
 governing by network( רשתית"2  "משילות  של  עקרונות  פי  על 

 .)Eggers & Goldsmith, 2003; Siegal, 2012
כוללות  פתוחים  קצוות  עם  תכנון  מתהליך  הנוצרות  המסגרות 
ושותפויות  מעורבויות  שמובילות  הלא-סטטוטורי  התכנון  של  חיזוק 
מקומיות  רשויות  השלישי,  המגזר  ארגוני  ובהם  מגוונים  גורמים  של 
וארגונים ממשלתיים. מדובר בתכנון המשתף את הציבור ומגוון קבוצות 
מתוך  זאת  חד-משמעיים.  גבולות  לו  אין  לפעמים  אשר  אוכלוסייה, 
הכרה בכך שגבולותיהם של אזורים עירוניים, וכן של קבוצות אוכלוסייה 
תכנון  של  אלה  מאפיינים  זמן.  לאורך  ומשתנים  ברורים  אינם  במרחב, 
רך בגבולות מעומעמים וניהול רשתי הם תוצאה של שינויים מהותיים 
אינטרסים  עירוב  של  האחרונות,  השנים  בעשרות  שהתרחשו  ומהירים 
של  היררכיים,  ולא  רשתיים  ויחסים  התקשרויות  של  וקונפליקטים, 
מורכבות שהיא א-ליניארית ושל גורמים נוספים שאי אפשר לצפות לאן 

הם מובילים. 
כל המסגרות והתהליכים המפורטים למעלה מחייבים תהליכי תכנון 
וניהול בתפיסה פתוחה - אסטרטגית-מקומית. יתרה מזו, כדי שהשימור 
יתקיים לאורך זמן הוא חייב להיות מנוהל בצורה כוללנית, רב-תחומית 
ואסטרטגית. הגוף היחיד המסוגל לנהל את השימור בדרך זו הוא הרשות 

המקומית, באמצעות הטמעתו בפעילותה השוטפת, כמפורט בהמשך.

היערכות מוניציפלית ארגונית:
דפוסי ניהול מערכתי 

 ,)1991( הרביעית  והתוספת   )1965( והבנייה  התכנון  חוק  פי  ל 
שלא  בסמכות  השימור  ניהול  בחזית  עומדת  המקומית  הרשות 
על  הם  גם  בשימור,  מעורבים  לצדה  אחרים.  לגורמים  להעברה  ניתנת 
ניתנת להעברה לגורמים  וגם סמכותם לא  נוספים,  פי חוק, בעלי עניין 
התקבלו  בישראל  השימור  קידום  על  החלטות  מכך  כתוצאה  אחרים. 

2 גישת הניהול הרשתית מאופיינת בניהול לא היררכי, בשיתופי פעולה של השותפים ובעלי העניין סביב אזור או נושא. בתהליך קבלת ההחלטות לכל אחד מהשותפים אינטרס משלו, אבל כולם 

מחוברים בהחלטה משותפת ומוסכמת. 
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בפועל בידי גופים שונים, בדרך כלל בנפרד וללא תיאום ביניהם. בהיעדר 
)דוח  בלבד  חלקי  באופן  יושמו  ההחלטות  מרבית  מתאם,  מרכזי  גוף 

מבקר המדינה, 2005: 79(. 
גיסא  מחד  מקשה  העניין  ובעלי  הגופים  החוקים,  ריבוי  למעשה, 
התחומים  כל  את  כולל  אינו  גיסא  ומאידך  השימור,  ביצוע  את  לתאם 
שהשימור קשור בהם. המשמעות הניהולית של אמירות אלו מתבטאת 
בצורך החיוני להקים מנגנון ניהול רב-סקטוריאלי משותף לכל הגורמים, 
שהרשות המקומית היא שותף אסטרטגי בכיר בו. מנגנון זה צריך להיות 
השימור  היקף  המקומי,  ההקשר  פי  על  יישוב  לכל  ייחודית  מותאם 
הניהול  מנגנוני  את  מייתר  אינו  הוא  המעורבים.  הגורמים  ומאפייני 
והביצוע שכל גורם מחויב להקים בתחום האחריות שלו אלא מוסיף את 

נדבך התאום והשיתוף. 
לשום  קלה  אינה  במשותף  השימור  תחום  את  לנהל  שיש  ההבנה 
הניהול  תפיסת  של  שינוי  ומחייבת  השימור,  לתחום  שאחראי  גורם 
שינוי  בצד  והמקצועיים(,  )הפוליטיים  הגורמים  כל  בין  והשותפות 
תהליכי העבודה ויחסי הגומלין ביניהם. לצד השינוי יש לגבש הסכמות 
בשלושה ממדים משולבים של יחסי הגומלין שיש להם גם משמעויות 

ובהכנת  הניהול  מנגנון  בהקמת  בעיקר   ,)Shchory, 2002( מעשיות 
תכניות פעולה מקושרות תקציב על בסיס תכנית אסטרטגית יישובית 

או אזורית, כפי שמראה התרשים שבראש העמוד.
של  עצמתם  ביטוי  לידי  יבואו  ההשפעה  וביכולת  הפוליטי  בממד 
ההחלטות  קבלת  על  להשפיע  שלהם  והיכולת  השונים  העניין  בעלי 
יבואו לידי ביטוי  יישומן. בממד הערכי והתרבותי  ועל  בנושא השימור 
תפיסת העולם, הפרשנות ומערכות הערכים של הנציגים השונים בתחום 
השימור במגוון סוגיות: מאפייני השימור וחשיבותו, שימור מול פיתוח, 
דרכי ביצוע של הליך השימור ועוד. בממד המעשי יהיה ביטוי לעשייה 
הקשורים  הנושאים  ובמגוון  השלבים  בכל  השימור  תהליכי  של  בפועל 
אליהם. כל אלה ישפיעו על גיבוש שני כלים מעשיים משמעותיים לניהול 
בכל  ויישומו  הניהול/ִמנהלת  מנגנון   )1( המקומיות:  ברשויות  השימור 
המדרגים: אזורי, יישובי ומקומי; )2( תכניות פעולה מקושרות תקציב 
בפועל. השימור  יתבצע  שבאמצעותן  המקומית(  ברשות  )המנוהלות 
ניהולית  מבחינה  ביותר  מורכבת  מערכת  היא  המקומית  הרשות 
ומעשית מאחר שהיא עוסקת במגוון גדול מאוד של פעילויות חיוניות - 
מעין קונצרן רב-עסקי )בן אליא, 2004(. בכלכלה המוניציפלית השימור 

הקמת מנגנון ניהול 
"מנהלת" לאורך זמן

תכנית אסטרטגית ותכנית 
פעולה מקושרת תקציב

ממד פוליטי
מי מחליט ביישוב?

מי בעל העצמה והכוח?
מהם גבולות הסמכות 

והאחריות?

ממד ערכי ותרבותי
התרבות הארגונית 

והערכים הסמויים של 
בעלי העניין: האישיים, 
המקומיים והארגוניים

ממד מעשי
תחומי העשייה
גישות הפעולה
תקצוב ומימון

משמעויות מעשיות



45 אתרים

יותר מאשר  ובעלויות גבוהות  נתפס כפעולה שיישומה כרוך בהוצאות 
בהכנסה ובתועלות. על רקע מצבן הכלכלי של רוב הרשויות המקומיות 
הרשויות  אליהן,  המועברים  המדינה  במשאבי  המתמיד  והקיצוץ 
בתחום  בנוסף,   .)2010 )שחורי,  הסוגיה  עם  להתמודד  מאוד  חוששות 
 - לה  ומחוצה  במערכת   - רבים  עניין  ובעלי  גורמים  פועלים  השימור 
והרשות המקומית אינה שולטת בכולם באופן מלא. כתוצאה ממורכבות 
זו נוטות רוב הרשויות המקומיות לא לבצע שינוים ארגוניים, לא לקחת 
אחריות לקידום השימור )דוח מבקר המדינה, 2005( ולהמשיך ולעבוד 
במצב של "עסקים כרגיל". קורן )2012( טוען כי אפילו החוק בתוספת 
הרביעית )סעיף 8( מאפשר להן להמשיך לנקוט גישה זו. עם זאת, משום 
ובזימון  השימור  בתהליך  ותפקידיה  המקומית  הרשות  של  חשיבותה 
התנאים למימושו אי אפשר לקדם את תהליך השימור בכלל ואת מנגנון 
ניהול השימור בפרט בלא שהיא תהיה שותף אסטרטגי בו ותקדם אותו. 
כמו כן אי אפשר להתעלם ממנה או להימצא בקונפליקט אתה. כתוצאה 
"משוגעים  או  שינוי  סוכני  שיוזמים  מקדים  הליך  לעתים  נדרש  מכך 
לדבר", חיצוניים או פנימיים )מתוך הרשות המקומית(, במטרה להעלות 

את הרעיון על סדר יומה.
חלופות  שתי  יש  ומשימות  תחומים  וריבוי  עניין  בעלי  ריבוי  של  במצב 

ניהול עקרוניות: 

1         ניהול מרוכז - הקמת גוף מנהל שהרשות המקומית מכילה אותו 
זו יש יתרונות  ויש לו אחריות כוללת לתהליך השימור. לחלופה 
כל  בין  רב  ותיאום  הדוק  פעולה  שיתוף  הדורש  התכנון,  בשלב 
הגורמים המעורבים. מצב דומה קיים גם בשלב הפיקוח והניטור, 
לאתרים  בכניסה  שמדובר  מכיוון  רב  תיאום  נדרש  בו  שגם 
השונים, בהכנת תכניות להתמודדות עם תוצרי הפיקוח והניטור 
ובבחינתם. בשלב הִתפעול השוטף השיתוף עם הרשות המקומית 
בחיזוק  בעיקר  החוץ-מוניציפליים,  העניין  לבעלי  יתרון  מעניק 
לקהילה,  וקישורם  האתרים  כל  בין  והזיקה  המרקמית  הראייה 
מנגנון באמצעות  ביישוב  חינוך  בפעילויות  תוכן  וביציקת 

           הרשות המקומית. 

2            ניהול מבוזר - בעלי העניין משתפים פעולה ביניהם, אך פועלים כל 
אחד בתחומו בגבולות סמכותו, אחריותו ומנגנוני הביצוע שלו. 
בגלל מורכבות הנושאים וריבוי בעלי העניין חלופה זו מתאימה 
שיתופי  היררכית.  לא  שהיא  רשתית  משילות  של  ניהול  לגישת 
הפעולה של בעלי עניין אינם חלק מתהליך ביזור שמטרתו למנוע 
ודרכי  שותפים  של  מגוון  מארג  ליצור  נועדו  הם  ביורוקרטיה. 

בתהליך  נושא.  סביב  או  אזור  סביב  ערכים  לקדם  כדי  פעולה 
פנימי  והיגיון  אינטרסים  מהם  אחד  לכל  יש  ההחלטות  קבלת 
משלו, אבל לכולם מעמד של שותפים בקביעת מדיניות והחלטות 
של  וחיצוני  פנימי  ובתיאום  משותפת  בהחלטה  מחוברים  והם 

תהליך השימור. 

פעילות  וליישום  למימוש  כלי  לקדם  נדרש  הניהול  מנגנון  קידום  בצד 
 .)action plan( תקציב  מקושרת  פעולה3  תכנית  במסגרת  השימור 
לניהול  הנדרשות  הפעולות  סדרת  את  המציגה  בתכנית  מדובר 
למימוש.  הזמנים  וללוח  למקורותיו  לתקציב,  אותן  ומקשרת  השימור 
המציג גישה לשימור של ערים היסטוריות,  במסמך  
נטען כי תכנית פעולה היא הדרך היחידה להצליח בשימור ערים היסטוריות 
ביניהם.4 והאיזון  לפיתוח  בין שימור  ביטוי הקונפליקט  לידי  שבהן בא 
תכנית הפעולה היא כלי מעשי המאפשר התמודדות של ממש עם בעיות 
מקומיות של שימור המורשת הבנויה ושמירה על איזון בינה לבין פיתוח 
המקומית  הרשות  של  האחריות  את  מקדמת  הפעולה  תכנית  היישוב. 
לשימור ביישוב או באזור )בתכנית של כמה יישובים ביחד(, כולל הקמת 
מנגנון ניהול מתאים לכל מקום. תכנית מסוג זה מחזקת את התפיסה 
המרקמית של השימור גם במקומות שבהם מתגלעים חסמים וקשיים 
במימושו. תכנית הפעולה מתייחסת להקשר הרחב של השפעת האתר 
לשימור על תהליכים ועל תכניות יישוביות: חיזוק תדמיתו של היישוב, 
המקומית,  הכלכלה  של  פיתוח  תהליכי  קידום  העירוני,  המרכז  חידוש 
יצירת מוקד משיכה לאוכלוסייה ולתיירות, מעורבות הקהילה, תכניות 
אותן  ומתרגמת  השונות  התכניות  את  מתכללת  התכנית  ועוד.  חינוך 
הפעולה  תכנית  תקציב.  מקושרות  אופרטיביות  פעולות  של  לסדרה 
מקדמת גם יצירת שותפויות עם מעגל רחב של בעלי עניין ואינטרסים 

חוץ-מוניציפליים ואיגום משאבים. 
תכניות  של  מדרג  על  מבוססת  תקציב  מקושרת  פעולה  תכנית 
השימור  ובנושא  בכלל,  היישובי  והחזון  האסטרטגיה  את  המתרגמות 
ולתכניות מתאר  בפרט. ברובד היישובי התכנית תתייחס לתכניות אב 
את  מפרטות  ביישוב,  השימור  מדיניות  את  היתר,  בין  המגדירות, 
רשימת  מהות  ואת  הבנויה  המורשת  שימור  אתרי  להגדרת  העקרונות 
ותפקידה. התכניות מייצרות את המסגרת להגדרת מלאי של  השימור 
ומרקמים  נכסי טבע  נכסי תרבות,  בנויה,  מגוון רחב של אתרי מורשת 
על בסיס קריטריונים מקצועיים. מלאי זה מציג את האתרים הראויים 

לשימור אך לא מקדם בפועל את ביצוע השימור. 
המשמשת  ממשק  לתכנית  תתייחס  התכנית  האתרים  של  ברובד 

3 תכנית פעולה היא תכנית המתכללת אוסף מסודר של תכניות ופעילויות הנעשות בארגון להגשמת מטרה מסוימת. בספרות המקצועית ובהנחיות השימור אפשר לראות בעיקר הגדרה של "תכנית 

ניהול" )management plan(. הבחירה בהגדרה של תכנית פעולה נובעת מהגישה המערכתית לניהול השימור, המחייבת הכנת סדרה של תכניות ופעולות בתחומים השונים של השימור, שהניהול 
הוא רק רובד אחד מהן.

4 תכנית  HERO  מוגדרת כתכנית ניהול של מרקם עירוני היסטורי. התכנית אינה מרחיבה את הדיון בנושא מדרג התכניות שנדרש לתכלל והקישור לתקציב המקדם את היישום.
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*   עמוד 37: לחצי פיתוח מול שימור - רחוב יעקב ברחובות
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שלישי  תואר  בעלת  ערים,  מתכננת  שנאן,  שמיר  לאה  ד"ר 
מקומיות,  לרשויות  ויועצת  חוקרת  ארצות-הברית.   ,M.I.T-מ
אסטרטגי  תכנון  של  בתחומים  ציבוריים  ולגופים  ממשלה  למשרדי 
מערכתי  וניהול  מקומי  וקהילתי  כלכלי  פיתוח  מקומיות,  ברשויות 
חברת  המקומיות.  ברשויות  הבנויה  המורשת  שימור  תהליך  של 
והוועדה  הארצית  התכנון  ועדת  ישראל",  "איקומוס  של  ועד 
בישראל.  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  של  בין-לאומיים  ליחסים 

ואקדמי  מקצועי  ניסיון  שנות  שלושים  בעלת  שחורי,  נילי  ד"ר 
מנגנוני  הקמת  מקומי,  כלכלי  פיתוח  ואזורי,  עירוני  תכנון  בתחום 
מאוניברסיטת  שלישי  תואר  בעלת  מוניציפליים;  והסדרים  ניהול 
תואר  בתכנון,  הציבור  מעורבות  בתחום  אנגליה(  )בריטון   Sussex
עירוני  תכנון  בגאוגרפיה,  בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה  שני 
תכנון  בשימור,  מקצועיים  קורסים  בוגרת  עירוניים.  ארגונים  ופיתוח 
באיגוד  חברה  בר-אילן;  מאוניברסיטת  תרבות  ומורשת  נוף  ופיתוח 
ב"איקומוס  פעילה  "תכנון";  הביטאון  של  מנהלת  ועורכת  המתכננים 
המדעית-כלכלית.  הוועדה  וכחברת  ביקורת  ועדת  כחברת  ישראל" 

* *

מסגרת לנהל, לשמר, להגן, לפתח ולנטר אתר לשימור בגבולות ובאזור 
חיץ מוגדרים לאורך זמן ובמסגרת משאבים ותקציב מוגדרים.5 למרות 
המוצהרות,  ההסכמות  גם  ולעתים  הממשק,  תכנית  של  ההגדרות  כל 
נקודתי  שימור  ובניהול  ביישום  עצמתה  שעיקר  בתכנית  מדובר  בפועל 

של אתר מוגדר במסגרת גבולות ברורים של האתר עצמו. תכנית ממשק, 
ככל שהיא נוגעת לאתר פנימה, היא רלוונטית לגורם המנהל את האתר. 
תכנית  היישובי,  מהמרקם  בלתי-נפרד  חלק  הוא  האתר  כאשר  אולם 

הממשק מוגבלת בתהליך היישום שלה. 

5 ראו לדוגמה תכניות ממשק לאתרי מורשת )בראלי, 2009(. המדריך המתורגם של הנחיות אופרטיביות ליישום האמנה למורשת עולמית מציג תכנית ממשק לאתרי מורשת עולמית, עקרונות 

ודוגמאות מתכניות מהעולם. אף שהחומר דן באתרים מוכרזים לאתרי מורשת עולמית הוא מהווה בסיס טוב ודוגמה לתכנית ממשק גם באתרי מורשת אחרים.
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"קיבוץ בעיר": אתגר שימור מעונות עובדים משנות 
השלושים של המאה ה-20 בירושלים ובתל-אביב
מיכאל לוין

מבטאים  תרבות  מורשת  נכס  של  במעמד  לזכות  וגם  מתפתח  במרחב  לשרוד  שזכו  עבר  נכסי 
אידאות, משקפים אירועים ודמויות וחושפים אורחות חיים וטכנולוגיות שרבים מהם עברו מן העולם. 
שרידותם של הנכסים בהווה מקנה להם תפקודים שונים - כלכליים, חברתיים, תרבותיים, פוליטיים 
שני  השנים  במהלך  קידמו  בנכסים  הקיים  בפוטנציאל  וההכרה  התכונות  חשיפת  ואכן,  וחווייתיים. 
תהליכים מרכזיים: האחד - התפתחותו של תחום דעת, מורשת תרבות והיבטיה השונים; האחר - 
ריבוי, הן של נכסים הן של תפקודים. בשני התהליכים קשה לדרג, לארגן ולציין מה חשוב יותר, אבל 

בשניהם יש לתיעוד העובדות ההיסטוריות מקום מרכזי. 
שיכון, ובראשית הדרך "מעון עובדים", הם מונחים ישראליים. מטרתם לציין תופעה מקומית, חברתית, 
כלכלית, היסטורית ועיצובית. עם זאת אי אפשר לנתק את תכונותיהם המקומיות )locality( מהחוליות 
ההיסטוריות ומההתפתחויות הגלובליות. הצגתם של השיכון והמעון בתוך רצף הזמן והמרחב מחדד 

את חשיבותם ואת זכאותם להיכלל ברשימות מורשת מקומיות, מדינתיות ואוניברסליות.
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בשנות השלושים נבנו בירושלים ובתל-אביב מעונות עובדים קואופרטיביים, שזכו לתכנון אדריכלי איכותי. המעונות נבנו בתוך מרקם 
יותר מבחינה כלכלית. למזלנו שרדו  עירוני בורגני ולא נבדלו מבחינת סגנונם ואיכותם מהבתים שנבנו עבור תושבים מבוססים 
מעונות העובדים גם בירושלים )שני מכלולים( וגם בתל-אביב )ארבעה מכלולים(. מעל למבנים לא נוספו קומות, וצפיפות הדיור 
בהם לא השתנתה. אמנם המבנים נפגעו משיני הזמן ומתוספות דוגמת סגירת מרפסות, אבל איכות התכנון ואיכות החיים, הגינה 
המרכזית המשותפת, המרחק בין הבניינים - שמאפשר פרטיות וחדירת אור ישיר לכל הקומות - וכן הקושי הכרוך בהשגת הסכמה 

על בנייה נוספת מפאת ריבוי הדיירים - מנעו עד כה את היעלמות מעונות העובדים במתכונתם המקורית.
בירושלים נבנו שני מכלולי מעונות העובדים בשכונת רחביה. השכונה עצמה תוכננה על ידי ריכארד קאופמן עבור בעלי מקצועות 
חופשיים בעלי אמצעים על פי עקרון "עיר הגנים", והמעונות תוכננו על ידי מיטב האדריכלים שפעלו בירושלים באותן שנים )הבנייה 
בשכונה החלה ב-1924(. המעונות נבנו בגובה זהה למבנים הפרטיים הסמוכים. אלה וגם אלה נבנו ללא ציפוי באבן, כנדרש לפי 
התקנה העירונית, כיוון שבאותן שנים התנהלה שביתה של החוצבים ושל סתתי האבן כחלק מהמאבק הערבי-יהודי. גם לאופולד 
מקרה,  בכל  האבן.  ציפוי  ללא  פרטיים  ללקוחות  דירות  בתי  שנים  באותן  ברחביה  בנו   )Rau( ראו  והיינץ   )Krakauer( קרקאור 

אדריכלי הסגנון הבינלאומי ראו בתקנה דרישה מכבידה שאינה עולה בקנה אחד עם המודרניזם האירופי. 
הבנייה  את  המאפיינות  מקומיות  תכונות  להם  ליחס  אפשר  באבן,  צופו  לא  השלושים,  שנות  באמצע  שנבנו  אלה,  שמבנים  אף 
בירושלים. בכל מעונות העובדים בירושלים ובתל-אביב אופי המכלול מופנם, והוא בידל אותם ממבני הדירות הבורגניים אף שפנו 
לרחוב. מעבר לדמיון הסגנוני, לגודל המבנים ולקשר שנוצר בין המבנים בזכות בניית המרפסות זו מול זו )מרפסת "בורגנית" מול 

מרפסת "סוציאליסטית"(, שאפו מתכנני מעונות עובדים ליצור קהילות ייחודיות בעלות זהות חברתית ופוליטית. 

מעונות העובדים בירושלים

ציפורה  ידי  על  ב-1933  תוכננו  בירושלים  א'  עובדים  עונות 
נויפלד-צ'רניאק ובעלה אברהם צ'רניאק ברחוב אבן שפרוט, על 
במכלול  בתים  שני  רק  ההסתדרות.  לבניין  תחילה  מיועד  שהיה  מגרש 
מעונות  לכל  בדומה  ממנו.  מנותקים  הבנינים  שאר  לרחוב,  פונים 
העובדים שנבנו באותן שנים שימשה החצר המשותפת מוקד לפעילות 

חברתית. מדרגות חיצוניות ִאפשרו כניסה נפרדת גם לקומות העליונות. 
לבתי  האופייני  והחשוך  הצר  המסדרון  מבניית  נמנעו  האדריכלים 
הדירות בשנות השלושים. הם הסתפקו בחדר כניסה קטן המוביל לחדר 
להיכנס  היה  אפשר  המגורים  מחדר  רחצה.  ולחדר  למטבח  המגורים, 
לחדרי השינה ולפינת האוכל, וכניסה נוספת הובילה למטבח. הדלתות 
החיצוניות עוצבו בהשראת ה"דה סטיל", וכללו חלק מזכוכית - עיצוב 

שונה מאוד מדלתות הפלדה הנהוגות כיום ברוב הדירות בארץ.

מעונות עובדים א': ציפורה ואברהם צ'רניאק, רח' אבן שפרוט, רחביה, ירושלים, 1933. צילום: לאונרדו בצולה
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רחביה  שבפאתי  וארלוזורוב  עזה  ברחובות  ב'  עובדים  מעונות 
שמרבית  אף  קוצ'ינסקי.  דב  ידי  על   )1934( מכן  לאחר  שנה  תוכננו 
הבתים פונים לרחוב, אופי המכלול נשאר מופנם. הכניסות לכל הדירות 
פונות לחצר שבה משטחי דשא ועצים. בניגוד למעונות העובדים בתל-
במעונות  ארוכים.  מלבנים  מבניית  המתכננים  נמנעו  בירושלים  אביב, 
עובדים א' קטעו האדריכלים צ'רניאק את המלבן לגושים קטנים יותר, 
ובמעונות עובדים ב' שבר קוצ'ינסקי את המלבן באמצעות בנייה בצורת 
זיגזג. צ'רניאק שאף לבדל את מעונות העובדים א' מה"כוללים" שנבנו 
בירושלים בשלהי המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. הכוללים הללו 
נבנו בצורת בלוקים ארוכים, סגורים כלפי חוץ, המקיפים חצרות, וזאת 
תושביהם  של  החיים  אורח  מים.  חלוקת  וקשיי  ביטחון  שיקולי  בשל 
היה לזרא בעיני חברי ההסתדרות, והם בנו את מעונות העובדים ברוח 
שיתופית, ושמרו על הפרטיות באמצעות גג או גן פרטי וכניסה נפרדת 

לכל דירה )צ'רניאק, 1937: 67(. 

מעונות העובדים בתל-אביב

תחרויות  בעקבות  נבנו  בתל-אביב  העובדים  מעונות  ל 
וחסר  צעיר  אדריכל   - שרון  אריה  השתתף  בכולן  אדריכליות. 
ניסיון שחזר מלימודיו בבאוהאוס בדסאו. בשתיים מהתחרויות זכה עם 
עוד שותפים )מעונות עובדים א' ב' ג' ברחוב מאז"ה, ומעונות עובדים 
ז' ברחובות ריינס - בן-גוריון - שפינוזה(, ובשתי תחרויות נוספות זכה 
לבדו )מעונות עובדים ד', ה' ו' ]הוד[ ברחובות פרישמן - פרוג - דב הוז 
ובמעונות עובדים ח' ברחובות בן יהודה - נורדאו - הירקון(. לתחרויות 
גם  זכו  שבאמצעותן  כיון  שנים,  באותן  במיוחד  חשוב  תפקיד  היה 

אדריכלים צעירים ולא מנוסים בהזדמנות להוכיח את יכולתם. 

מעונות עובדים א'

ב-1932,  שנבנו  בתל-אביב,  מאז"ה  ברחוב  א'  עובדים  מעונות 
חוצה הכביש את שני חלקי המעונות. כן חסרה בפרויקט זה החצר 
השלושים  בשנות  שנבנו  האחרים  המעונות  את  המאפיינת  המרכזית 
גם  ביטוי  לידי  בא  יותר  האינדבידואלי  האופי  ובתל-אביב.  בירושלים 
באפשרות הבחירה בין שלושה טיפוסי דירות שתוכננו כל אחד על ידי 
של  בתכניות  שרון.  ואריה  שלאין  יונתן  קוצ'ינסקי,  דב  אחר:  מתכנן 
קוצ'ינסקי ושלאין יש הול כניסה קטן ואין פרוזדור; בתכנית של שרון 
גרמי  המבנים  בכל  החללים.  לכל  המוביל  הדירה  לאורך  פרוזדור  יש 

המדרגות בולטים ממפלס הבלוק ויוצרים מקצב אחיד.

מעונות הוד

מכלול השני, שבו זכה אריה שרון לבדו, הוא מעונות עובדים ד' ה' 
ו', שכונה בהיפוך סדר האותיות "הוד" )1934(. המעונות מבטאים 
 ,)Meyer( מאייר  האנס  בבאוהאוס,  שרון  של  מורו  של  ההשפעה  את 
שהקים את המחלקה לאדריכלות בבאוהאוס כמה שנים לאחר ייסודו 
ששרון  בשנה  בדיוק   ,)Gropius( גרופיוס  ואלטר  האדריכל  ידי  על 
העקרונות  את  הפנים  ששרון  מעיד  זה  מכלול  בבאוהאוס.  ללמוד  החל 
שהנחו את האנס מאייר - הדגשת הפן החברתי ולא הפן הצורני. המבנים 
בפרויקט  הסטודנטים  ממעונות  שרון  ששאב  ההשראה  על  גם  מעידים 
הדגל של ואלטר גרופיוס - בנייני הבאוהאוס בדסאו - המבנים היחידים 
שנבנו במיוחד עבור המוסד. היה זה אחד המבנים החשובים והגדולים 
ביותר שנבנו עד 1926. המרפסות הקטנות שבלטו מחדרי הסטודנטים 

מופיעות בתל-אביב כאלמנט מרכזי בעיצוב החזית. 

מעונות עובדים ב: דב קוצינסקי, רח' עזה ורח' ארלוזורוב, רחביה, ירושלים 1934, 
החצר הפנימית ומדרגות הכניסה לדירות

מעונות עובדים ב: תכנית כללית של המעונות, 1934
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בקביעת  לעתיד  הדיירים  שיתוף  היה  הוד  במעונות  החידוש 
עקרונות התכנון של כל המכלול. שרון הצליח לשכנע אותם לוותר 
שבהן  שהחלונות  חזיתות  ארבע  בעלי  קטנים  בתים  בניית  על 
פטריק  של  תכניתו  שהכתיבה  כפי  ואור,  אוויר  זרימת  מאפשרים 
ויאפשרו  גדולים,  בלוקים  שייצרו  כדי  בתים  כמה  איחד  הוא  גדס. 
גדולה.  מרכזית  פנימית  חצר  לצורכי  שהתפנתה  הקרקע  את  לנצל 
האור  בחדירת  אותם  ומפצה  מזה  זה  המבנים  את  מרחיקה  החצר 
לכל הקומות, כולל הקומה הראשונה. במקביל לבלוקים של החצר 
נוספים,  מקבילים  בלוקים  שני  לרחוב  מעבר  שרון  תכנן  המרכזית 
בשני צדי המכלול. למעונות הוד נבנו גם שירותים מרכזיים: גן ילדים 
לעבודה,  לצאת  לנשים  לאפשר  כדי  צהריים,  לארוחות  אוכל  וחדר 
וחנות מזון קואופרטיבית שנקראה "אגודת צרכנים קואופרטיבית" 
ולאחר מכן "צרכנייה". מכל הפרויקטים המשותפים הצליחה מאוד 

דווקא הצרכנייה, והיא והפכה לרשת מרכולים ונפרסה במקומות שונים 
בעיר ולאחר מכן בכל ארץ ישראל.

למעונות  שרון  אימץ   )Le Corbusier( קורבוזיה  לה  בהשראת 
אלמנט נוסף. הוא הגביה חלק מהחזית הפונה לרחוב פרישמן באמצעות 
השיכון  של  המרכזית  המגוננת  החצר  את  פתח  וכך  עמודים,  קומת 
הקואופרטיבי הוד אל הרחוב. שנה קודם לכן הצליח זאב רכטר לשלב 
בנייה על עמודים בבניין דירות פרטי בשדרות רוטשילד. שרון, אתו ועם 
אדריכלים אחרים, נאבקו לשכנע את העירייה ואת הוועדה המקומית 

שהשטח שמתחת לעמודים לא ייחשב לחלק מאחוזי הבנייה. 
הצליחו  הוד  מעונות  של  בנייתם  השלמת  לאחר  יחסית  קצר  זמן 
המרפסות  מרבית  את  לבטל  מהעירייה  רשות  לקבל  המעונות  תושבי 
הובילה  זו  פעולה  ביניהן.  ולחבר  שימושיות,  שאינן  בטענה  הקטנות 
בסופו של דבר לסגירת המרפסות בתריסים. המרפסות האטומות פגמו 
בתל- הפרטית  בבנייה  גם  הזמן  במשך  שקרה  כפי  החזיתות,  בעיצוב 
שהאקלים  בהנחה  חלקית,  פתוחים  שהיו  המדרגות  חדרי  גם  אביב. 
התל-אביבי אינו מחייב סגירה מלאה, לא נשארו זמן רב פתוחים לאור 

השמש ולבריזה מהים.

מעונות עובדים ז'

ושדרות  שפינוזה  ריינס,  ברחובות  ז'  עובדים  למעונות  תכנון 
נויפלד,  יוסף  אדריכלים:  שלושה  עוד  שרון  עם  זכו  בן-גוריון 
ישראל דיקר וקרל רובין, והם נבנו ב-1936. שרון ִתכנן את האגף הפונה 
לשדרות בן-גוריון והוסיף לו כמה מרכיבים ייחודיים: בנייה על עמודים, 
הגינה  והמשך  החצר  שסביב  הפנימיות  החזיתות  אוורור  המאפשרת 
דבר  חלקים,  לשלושה  הבלוק  שבירת  וכן  המרכזית,  לחצר  השדרה  בין 

שמדגיש את החזית ומונע את אפקט הבלוק הארוך.

מעונות עובדים הוד: אריה שרון, חזית לרח' פרישמן, תל-אביב, 1934

מעונות עובדים הוד: אריה שרון, תכנית וחתך המדגים את 
חדירת האור לחלונות הקומה הראשונה
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אריה שרון, מעונות עובדים ח', 1940-1935

מעונות עובדים ז', 1936: חצר פנימית, תכנון הגינון יוסף נויפלד, מבט לעבר האגפים שתכנן אריה שרון )משמאל( והאגף שתכנן קארל רובין )מימין(

אריה שרון, חזית האגף הפונה לשדרות בן-גוריון, תל-אביב                             קומת העמודים, שדרות בן-גוריון, תל-אביב
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את האגף שפנה לרחוב ריינס ִתכננו יוסף נויפלד וישראל דיקר, ואת 
אלה  באגפים  רובין.  קרל  תכנן  שפינוזה  לרחוב  הפונה  השלישי  האגף 
מקצב פתיחת הקירות על ידי החלונות והמרפסות יוצר את המקצב של 
צורות החזיתות. הגינה המרכזית של המעונות הייתה בחצר המרכזית, 
נראה  כיום  כי  אם  שונות,  היו  אגף  בכל  הדירות  מהרחוב.  המנותקת 
הצלם  גר  נויפלד  שתכנן  באגף  השונה.  על  מרובה  בתכנונן  שהמשותף 
יצחק קלטר, שאנו חייבים לו את התיעוד הצילומי האיכותי של "העיר 
הלבנה". את דירתו תכנן אדריכל הפנים גולדברג-גד, שניצל היטב את 

החלל ושילב קיר מלבני זכוכית בדירה.

מעונות עובדים ח'

השלושים.  שנות  של  העשור  את  מסיימים  ח'  עובדים  עונות 
ונבנה  תוכנן  )המבנה  התכנון  בתחרות  שרון  אריה  זכה  כאן  גם 
בשנים 1940-1935(. במכלול הגדול החליט שרון לחלק את המעונות 
לשני מלבנים שביניהם רחוב. הוא יצר את רחוב נחום, שלא היה מחויב 
המציאות ולא היה חלק מהתכנון העירוני המקורי של האזור. פרגולות 
מעץ, שלא שרדו, יצרו קשר בין רחוב בן יהודה לבין הכניסות לבלוקים. 
גם כאן חזית אחת מוגבהת באמצעות עמודים יוצרת קשר עם שדרות 
המרכזית.  החצר  גינון  לבין  השדרה  גינון  בין  שרון  קישר  וכך  נורדאו, 
של  הדיירים  כל  לרווחת  שיתופיות,  פונקציות  במבנים  נכללו  כאן  גם 
החצר  וסגירת  לים  הִקרבה  הגינות,  העצים,  הקואופרטיביים.  המעונות 
הפנימית, וכן החללים ששימשו פונקציות משותפות לכל הדיירים, תרמו 
רבות  שנים  שנוספו  הכביסה  מסתורי  בשיכון.  החיים  לאיכות  רבות 

לאחר מכן פוגמים בחזיתות הפנימיות של המעונות. 

סיכום

השלושים  בשנות  שנבנו  הקואופרטיביים  העובדים  עונות 
שבעים  בין  ימינו,  עד  נס  בדרך  נשמרו  ובתל-אביב  בירושלים 
של  השני  הדור  בני  הם  מהדיירים  חלק  שנבנו.  מאז  שנה  לשמונים 
המשתכנים המקוריים. ככל שהזמן עובר הולכת וגוברת החשיבות שיש 
לשימור צורתם וצביונם של מבנים מהותיים אלה של התנועה המודרנית 

לתולדות היישוב ולמרקם העיר.

מודרנית  ואדריכלות  אמנות  היסטוריון  לוין,  )מיכה(  מיכאל  פרופ' 
ייסד  בשנקר.  לעיצוב  בפקולטה  המחקר  רשות  ראש  זמננו,  ובת 
פתיחת  עד  בראשה.  ועמד  רב-תחומית  לאמנות  המחלקה  את 
בפקולטה  חבר  פרופסור  גם  היה  ב-2008  לאמנות  המחלקה 
ללימודי  המסלול  בהקמת  שותף  היה  בטכניון.  לארכיטקטורה 
ובאקדמיה  העברית  באוניברסיטה  לימד  בשימור;  שני  תואר 
בין  לאמנות.  תל-אביב  מוזיאון  ומנהל  ראשי  אוצר  בצלאל; 
פרסומיו: עיר לבנה; המוזיאון המודרני, מיכה בר-עם וסנטיאגו 
בירושלים,  מונומנטלית  אדריכלות  של  משותף  עורך  קלטרווה. 
וריכארד קאופמן. קרקאור, איך אומרים Modrnism בעברית? 

*

*   עמוד 47: מעונות עובדים הוד: אריה שרון, הצרכניה. חזית לרח' פרישמן, תל-אביב 1934. כל הצילומים, פרט לאלה שצוין אחרת, צולמו על ידי יצחק קלטר. אוסף מיכאל לוין

אלוייל, א', דיקר, י', מסטצ'קין, ש', פולסקי, א', פרוידנטל, א' וצ'לנוב, ב' )עורכים( )1940(. עשרים שנות בנייה: התיישבות, שיכון ומוסדות ציבור הפועלים. תל-אביב: הוצאת אגודת המהנדסים 
האדריכלים והמודדים בארץ ישראל.

דיקר, י' )עורך( )1937, אוגוסט(. הבניין: בתי דירה קואופרטיביים. 
לוין, מיכאל )1984(. עיר לבנה: אדריכלות הסגנון הבינלאומי בישראל - דיוקנה של תקופה. מוזיאון תל-אביב.

צ'רניאק, א' )1937(. בתי דירה של ה"חלוקה" בירושלים, פרק בהיסטוריה. בתי דירה קואופרטיביים, תל-אביב 1937. 
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נכסי מורשת במתחמי מערכת הביטחון: 
השימור וניהולו
יאיר ורון, נילי שחורי

שימור ופיתוח בסביבות ייעודיות
הדיון בנכסי מורשת תרבות התרחב במהלך השנים, ואת התיאור והבחינה של ערכי הנכס 
הבודד ואופן שימורו החליף דיון ביחסי הנכס והסביבה הפיזית, במקבץ נכסים ובמיקומם 
בתוך מרחב דינמי, במופע הנכסים ובפריסתם, בנכס, בניהולו ובתפקודו בסביבות משתנות 
את  המאפיינת  בתפיסה  קשורים  היתרונות  חסרונות.  וגם  יתרונות  יש  זו  להרחבה  ועוד. 
הגישות העכשוויות המעדיפות את הבחינה הרב-תחומית. גישות אלה מקדמות את הדיון 
בהיבטיו השונים של השימור, במיון הגורמים הפעילים לקידומו )או להחלשתו(, בתופעת 
השימור כחלק ממערכת כלכלית, חברתית, פיזית, פוליטית ועוד. החסרונות נקשרים בעיקר 

לחשש מוויתור על הדיוק והפרטים לטובת ההפשטה וההכללות. 
בסביבה ייעודית יש חשיבות רבה לבחינה הביקורתית המדקדקת, זו המנתחת את יחסי 
הנכס או הנכסים והגורמים המעורבים בקביעת ערכיהם, אופן שימורם, ייעודם והתפקודים 
הנוצקים לתוכם. בחינה זו היא משמעותית במיוחד בסביבות שנוספו בהן או נגרעו מהן 

גורמים וחל שינוי ביחסים בין נכסי המורשת לבין מרכיבי סביבתם. 
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שימור נכסי המורשת הבנויה בשטחי 
מערכת הביטחון בישראל 

הביטחון  מערכת  ישראל,  מדינת  לקיום  השביעי  העשור  ראשית 
משטח  ממחצית  יותר  על  צה"ל,  באמצעות  בעיקר  משפיעה, 
ניכר  המדינה )בתחומי הקו הירוק(. בפועל, חותמו של הנוף הביטחוני 
בצורות שונות בכל מקום בארץ - בערים, באזורים כפריים וגם בשטחים 
אורן  ואצל   )2008( ורגב  אורן  אצל  בפירוט  תוארה  זו  תופעה  פתוחים. 
הביטחון  מערכת  של  והקרקעית  הגאוגרפית  הדומיננטיות   .)2009(
עצמאיות  תכנון  מערכות  מקיימת  שהיא  מהעובדה  נובעת  בישראל 
המדינה  גופי  של  מאלה  שונים  בכלים  שלה  המקרקעין  את  ומנהלת 
האחרים. פרק ו' בחוק התכנון והבנייה מעניק לולמ"ב )ועדה למתקנים 
ביטחוניים( סמכויות נרחבות לא רק בנושא התכנון של המחנות עצמם 
אלא גם בממשק עם הסביבה האזרחית. ממשק זה מתנהל בא-סימטריה 
של כוח והשפעה בין הצדדים, והצד הביטחוני הוא הדומיננטי בכל הנוגע 
להשלכות בתחומי התכנון, המשפט, הזכויות במקרקעין, היבטי סביבה, 

כלכלה וחברה )שחורי, 2009(. 
במחנות  המורשת  אתרי  שימור  נושא  מתנהל  זה  הקשר  בתוך 
המחנות  האזרחית.  מהמערכת  במנותק  הביטחון  מערכת  ובמתקני 
ומתקני הביטחון אינם חלק מהנוף האזרחי, וקורה לא פעם שמבחינה 
אסתטית ותכנונית הם בבחינת נטע זר בסביבתם. בהיותם בשטח צבאי 
הניהול שלהם הוא בבחינת מרחב סגור שכניסת אזרחים לתחומו אסורה 
)אורן ורגב, 2008(. במקרים שמדובר בנכסי מורשת תרבותית מצב זה 
שהציבור  "ציבורי"  מוצר  מוגדר  שבמהותו  השימור,  של  לאופיו  מנוגד 

זכאי ליהנות ממנו )סלינג'ר ושפר, 2012(. 
לאור זאת עולה השאלה מהו הבסיס הסטטוטורי שעל פיו מערכת 
ציבורי"  "מוצר  השימור  של  היותו  ואם  השימור,  את  מנהלת  הביטחון 
עולה  זו  שאלה  האזרחית.  מהמערכת  במנותק  ניהולו  את  מצדיקה 

"מרימה  הביטחון  מערכת  שבהם  מקרים  "מעבר";  במקרי  שאת  ביתר 
נכסי  לציבור  מתגלים  זאת  ובעקבות  סגורים,  שטחים  של  הגדר"  את 
הן  כפולה,  זמנית  משמעות  יש  זה  למעבר  כי  נדגיש  תרבותית.  מורשת 
בשינוי הייעוד התכנוני הן בשינוי הייעוד המרחבי - בשליטה על תחום 
המצוי  בתחום  משטח  ובהפיכתו  בו  נמצא  הצבאי  שהשטח  השיפוט 
בתחום צבאי לתחום אזרחי )תחום שיפוט של המערכת המוניציפלית 
העירונית והכפרית(. סוגיה זו קיימת בין שהרמת הגדר מתנהלת בצורה 
מסודרת בפינוי מחנות צה"ל ובין שהיא מתקיימת בצורה לא מסודרת 
על ידי נטישת המחנות. בכל הנוגע לפינוי מסודר של מחנות צה"ל עולה 
כי מערכת הביטחון ממשיכה להיות הגורם התכנוני הדומיננטי בתוקף 
היותה המתכננת של השטח, אף שמדובר בשטח שייעודו אזרחי )אורן 

ושחורי, 2013(.
מדוח מבקר המדינה )2005( עולה כי בישראל אין מדיניות שימור 
אחידה, וכי התוספת לחוק התכנון והבנייה בנושא שימור איננה מספקת. 
כתוצאה מכך כל גורם פועל לקדם את נושא שימור אתרי המורשת על 
פי ערכיו, תפיסתו ויכולותיו. מהמחקר הראשוני עולה כי צה"ל זיהה את 
בשליטתו  המצויים  ובמתקנים  במחנות  השימור  סוגיית  של  חשיבותה 
ומשקיע רבות בנושא זה. עם זאת, הוא מתפקד מטבעו כמנגנון סגור, 

והוראותיו מחייבות אך ורק את המערכת הצה"לית והביטחונית.
שימור המורשת התרבותית הוא תחום מפותח במערכות הביטחון 
הביטחון  מערכת  בין  הדוק  ולממשק  רבים  למשאבים  וזוכה  בישראל, 
למגזר האזרחי. מערכת הביטחון הקימה מפעלי הנצחה אדירים לזיכרון 
ובמחקרה.  הצבאית  המורשת  תחום  בפיתוח  משקיעה  והיא  הפרט, 
הוא  אף  זוכה  הבנויה,  המורשת  זה  ובכלל  המוחשית,  המורשת  נושא 
להתייחסותה, ונראה כי תודעת השימור הולכת וגדלה וחודרת לשכבות 
הפיקוד השונות. יעידו על כך נוכחותם של אנשי צבא במסלולי הכשרה 
שונים בתחום וכן הסתייעות ביועצים אזרחיים בתחום זה. בנוסף, בשנים 
האחרונות פועל מרכז הבינוי באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה לעריכת 

במהלך המאה ה-20 הדיון בניהול נכסי מורשת המצויים בסמכות מערכות ביטחון התנהל בעיקר במצבים של קונפליקט מזוין, סכנת 
הרס ומלחמה. כלים דוגמת אמנות, חוקים ותקנות הדגישו בעיקר את הצורך בהכשרת מומחים, במערכות הביטחון ובמוסדות החברה 

.)at risk( האזרחית, כדי להגן על נכסי תרבות המצויים בבעלות מערכות הביטחון ושיש סכנה שייפגעו
בצד ההרס שגורמים מערכות הביטחון והגופים הצבאיים לאתרי מורשת, הם גם יוצרים נכסי מורשת. מעצם היותם הבעלים או 
המחזיקים בנכסי מורשת שונים דוגמת מבנים, מתקנים, מרחבי טבע ונוף, ספריות וארכיונים, הם מחויבים גם לנהל אותם ולשמור 
והגנה על אתרי מורשת הם אכן תפקידיה של מערכת  הניהול נשאלת השאלה אם שימור  עליהם למען כלל הציבור. בסוגיית 

הביטחון. לשאלה זו נדרשים לענות שני צדדים: האזרחי והביטחוני.
מחקר הנערך בימים אלו באוניברסיטת בר-אילן מבקש לבחון את מאפייני המדיניות, הכלים והדפוסים של ניהול שימור נכסי 
מורשת בנויה הנמצאים במרחב צבאי, או במרחב ששינה את מעמדו ממרחב צבאי למרחב אזרחי.1 המעבר שחל בנכסים אלה 
משימושים צבאיים לשימושים אזרחיים, מסמכות צבאית לסמכות אזרחית, מאחריות תכנונית של משרד הביטחון לאחריות מוניציפלית, 

מעניק לנכסים אלה מעמד של "נכסי מורשת במעבר".1
על  תתבסס  הסקירה  הישראלי.  ובמקרה  ובאיטליה  באוסטרליה  ארצות-הברית,  במדינות  הקיים  בסקירת  יתמקד  זה  מאמר 

פרסומים העוסקים במישרין ובעקיפין בנושאים אלה, ובהם מסמכי מדיניות, חוקים ותקנות, פרסומי עיתונות ודוחות ביקורת. 

1 המחקר נערך על ידי יאיר ורון במחלקה לגאוגרפיה, מסלול שימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת תרבות, בהנחיית פרופ' עירית עמית-כהן.
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סקרים במתקנים צבאיים שמכילים מבנים היסטוריים, ובהמשך יוכנו 
עבור מבנים אלו גם תיקי תיעוד )יעקובסון, 2011; מזור, 2008(. לאלה 
נוספות יזמות פרטיות של גורמים שונים בצבא, בעלי מידת מודעות כזו 
קבע  ואנשי  קצינים  מתקנים,  מפקדי  ובהם  השימור,  לנושא  אחרת  או 
שאחראים לטיפול פיזי בנכסים ובתשתיות וכד'. אלה לוקחים על עצמם 

אחריות לקידום השימור בבסיסם. 
לאורך  בבד  בד  בצה"ל  המתרחשות  תופעות  שתי  מציין  המחקר 
השנים והן מאירות את נושא נכסי המורשת ותשתיות המורשת: האחת, 

צה"ל כצרכן של נכסים, והאחרת - צה"ל כיוצר נכסים. 

צריכת נכסי מורשת היסטוריים 
במחנות צה"ל

על  הקמתו  מיום  מתקיימת  צה"ל  של  הצבאית  התשתית  ריסת 
 .)2009 2008; אורן,  ורגב,  )אורן  תשתית מחנות הצבא הבריטי 
והמתקנים  המחנות  השתנו  צה"ל,  של  התעצמותו  עם  השנים,  במהלך 
למרות  הביטחון.  ולתפיסת  המשתנים  לצרכים  והותאמו  היכר,  לבלי 
השינויים, עדיין אפשר לזהות בחלק ממחנות הקבע של הצבא מבנים, 
תשתיות ומתקנים מתקופת המנדט. נוסף לנכסים אלה משתמש צה"ל 
בנכסים שנבנו בתקופות היסטוריות אחרות, למשל מבנים טמפלריים 
שנלר  היתומים  בית  הקריה,  מחנה  בתל-אביב,  שרונה  במושבה 

בירושלים ועוד.

צה"ל יוצר נכסי מורשת
הן  כוחותיו  סדר  מבחינת  הן  צה"ל  והתפתח  גדל  הקמתו  אז 
מבחינת נוכחותו במרחב. פיתוח זה מצריך הקמתם של תשתיות 
להם  המקנים  ערכים  נושאים  חלקם  שונים.  ומתקנים  מבנים  נרחבות, 
מעמד של מורשת לאומית, וככאלו הם זכאים להכרה רחבה הן במסגרת 
בנכסים  לזהות  שאפשר  הערכים  עם  הציבורית.  במסגרת  הן  הצבאית 
אלה נמנים ערך אדריכלי, ערך היסטורי, טכנולוגיות של בנייה, תפקוד 
הראשי  ההדרכה  מבנה  היא  אלה  לערכים  דוגמה  ייחודי.  או  דופן  יוצא 
במחנה לסקוב - בה"ד 1 )1968, הקר-שרון-נוימן אדריכלים(. הבסיס 
זו  וראשוניות   ,)2010 ורן,  )רון  צה"ל  ידי  על  כולו הוא הראשון שתוכנן 
ועבור  החיילים  עבור  לאייקון  הפך  ההדרכה  מבנה  ערכו.  את  מבליטה 
בבסיס.  המתקיימים  בטקסים  אליו  הנחשפת  האזרחית,  החברה 

"נכסי מורשת במעבר"
בנושא  הישראלי  שהמחקר  במאמרו  טוען   )2011( פירא 
ופריסת   )military land use( צבאיים"  קרקע  "שימושי 
בתחילתו,  רק  הוא  הביטחון,  ומערכות  טריטוריה  ויחסי  הצבא  מחנות 
אקדמי  למחקר  זוכה  הוא  שבהן   - בעולם  אחרות  ממדינות  להבדיל 
התרבות  ובנכסי  בכלל,  הפיזיים  בנכסים  העיסוק  זאת,  עם  רב-תחומי. 
מערכת  לטענתו,  מעמיק.  אקדמי  למחקר  זוכה  שאינו  כמעט  בפרט, 

מבנה מתקופת המנדט הבריטי ב"גן בעברית" שהוקם בשטח בסיס צריפין. ראשון לציון, יוני 2014. צילומים: נילי שחורי
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לצרכיו  בטריטוריה  להשתמש  שמעוניין  היחיד  השחקן  אינה  הביטחון 
 )stake holders( או להשפיע על עיצובה. כתוצאה מריבוי בעלי העניין
ובמשאבי הקרקע מתפתח הדיון בעיקר במערכת היחסים  בטריטוריה 
המתקיימת בין בעלי העניין והקניין השונים, ובכללם מערכת הביטחון 
והגורמים האזרחיים )מוסדות המדינה, רשויות השלטון וגורמי החברה 
בביצוע  קשיים  על  והשלכותיה  העניין  בעלי  ריבוי  סוגיית  האזרחית(. 
המבקר  טען  בדוח   .)2005( המדינה  מבקר  בדוח  בולטת  השימור 
מתקבלות  שימור  בנושא  החלטות  מתאם  מרכזי  גוף  בהיעדר  כי 
 .)79 )דוח מבקר המדינה, 2005:  רק אופן חלקי  והן מיושמות  בנפרד, 
בצורה  מתנהלים  המחנות  ופינוי  הגדר"  "הרמת  שבהם  במקרים 
הביטחוניות,   - המערכות  בין  מובנה  פעולה  ממשק  מתקיים  מסודרת2 
הלאומית  ברמה  התכנון  וועדות  ישראל  מקרקעי  רשות  האזרחיות, 
אף  משנה,  שחקני  הן  המקומיות  הרשויות  אלה  במקרים  והמחוזית. 
הופכים  בהם  שנותרו  המורשת  ונכסי  ייעודם  את  המשנים  שהשטחים 
להיות חלק ממרקם בנוי עירוני או כפרי, ומשום כך משתלבים בתכנון 
העירוני והכפרי הכללי. נדגיש שבמקרים אלה פועל ערוץ שיתוף פעולה 
עם  השיח  במסגרת  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  למועצה  צה"ל  בין 
סטטוטורית  סמכות  בעל  שאינו  גורם  שהיא  אף  האזרחית,  המערכת 

להחלטות בתחומי היישובים השונים.

במקרים שבהם תהליך "הרמת הגדר" מתבצע בצורה לא מסודרת 
ל"נכסי  הופכים  בנויה  נכסי מורשת  נוצר מצב שבו  ננטשים,3  והמחנות 
מורשת במעבר", במשמעות זמנית כפולה, של ייעוד ומרחב, כפי שצוין 
בתחום  לנעשה  האחראית  הביטחון,  מערכת  אלה  מעבר  במצבי  לעיל. 
המחנות ומתקני הביטחון )ובכלל זה שימור( נוטשת את השטח, אינה 
השטח  את  קיבלה  לא  עדיין  האזרחית  המערכת  ואילו  אותו,  מנהלת 

לבעלותה ולפעילותה. 

ניהול נכסי מורשת בשימוש או בהשפעת 
מערכת הביטחון: ארצות-הברית, 

איטליה, אוסטרליה4

ארצות-הברית

 National Historic( הלאומית  המורשת  שימור  וק 
Preservation Act, 1996( מחייב כל סוכנות פדרלית בארצות-
הנמצאים  היסטוריים  נכסים  של  השימור  לצורכי  להתייחס  הברית 

מבט על המושבה שרונה, רחוב קפלן ובסיס צפון הקריה. תל-אביב, יוני 2014

2 מבקר המדינה התייחס לסוגיית פינוי מחנות צה"ל בדוח  46 )1996(, עמ' 815-813

3 מבקר המדינה התייחס לסוגיית נטישת המחנות כולל נכסי מורשת בדוח  61א' )2011(, עמ' 136-119

4 המדינות שנסקרו נבחרו על פי שני קריטריונים:  פעילות ונגישות למידע
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106 של החוק מורה לכלל הרשויות הפדרליות  בתחום שיפוטה. סעיף 
)ובכללן משרד ההגנה( לזהות ולהעריך את השפעות שימושן במשאבים 
התרבותיים הרשומים )או המועמדים לרישום( ברשימה הלאומית של 
 )National Register of Historic Places( היסטוריים  אתרים 
החוק יישום  על  לפקח  האחראי  הגוף  החוק.  אותו  מתוקף  שגובשה 
 The Advisory Council( הוא המועצה המייעצת לשימור המורשת 
החוקית  הסמכות  ולה   )on Historic Preservation- ACHP

הבלעדית בנושא.
)בשטח  ומנהל  מחזיק  ארצות-הברית  צבא  ההגנה,  משרד  בתוך 
ובהם  מורשת,  נכסי  אלף  מ-100  יותר  דונמים(  מיליון  כ-15  של 
20 אלף מהמבנים  אתרים אינדיאניים קדושים ואתרים ארכאולוגיים. 

שבאתרים הללו מופיעים ברשימה הלאומית של אתרים היסטוריים.
חלופיים  צבאיים  נהלים  גיבוש  על  הצבא  הודיע   2002 בשנת 
חוק  ליישום  חדשים   )Army Alternate Procedures - AAP(
כל  אלה,  נהלים  לפי   ;)Swartley, 2002( הלאומית  המורשת  שימור 
 106 סעיף  תקנות  פי  על  לפעול  לבחור  יכול  מתקן  או  בסיס  מפקד 
פי התכנית החלופית המוצעת )AAP(. התכנית החלופית  לחוק או על 
המוצעת נסמכת על תקנה צבאית 200-4 )ראו להלן( אשר מסדירה את 
אחריות הצבא לניהול משאבי התרבות בהתאם לחוק הלאומי לשימור 

ותרבויות  ארכאולוגיה  בענייני  אחרות  ולתקנות  הלאומית  המורשת 
אינדיאניות-אמריקניות.

תכנית  להכין  המתקנים  מרבית  את  מחייבת   200-4 תקנה 
 Integrated Cultural Resource( משולבת לניהול משאבי מורשת
 ICRMP,( אלו  תכניות  בחסות   .)Management Plan - ICRMP
ליצור  כדי   106 לסעיף  בהתאם  לפעול  יכולים  המתקן  מפקדי   )AAP
 )Historic Properties Component - HPC( נספח נכסי מורשת מקומית
אלו  בנכסים  ולטיפול  להערכה  לזיהוי,  נהלים  המגדיר 
הצבאי  המתקן  תפקידי  את  מתאר  זה  נספח   .)Swartley, 2003(
נכסים  על  האפשריות  בהשפעותיו  ומתמקד  ובהווה  בעבר  וִתפקודיו 
נכסים  המזהה  עדכני  סקר  שנה  בכל  להציג  הצבא  על  היסטוריים. 

תרבותיים ידועים או שצפויים לקבל הכרה ככאלה. 
 categorized( נושאיות"  "משימות  מפרט  הנספח  בנוסף, 
undertakings( לתקופת תכנון חמש-שנתית, דוגמת תחזוקה, תיקון, 
פעילויות קרקעיות, חידוש, שימוש חוזר, שיקום, שינוי תפקוד, הריסה, 
יכול  המסמך  חכירה.  או  מכירה  העברה,  באמצעות  סילוק  שימור, 
לכלול גם סעיפים החורגים מסעיף 106. כל נספח חייב להציג מטרות, 
 Standard Operating( תרבותיים  משאבים  לניהול  וכלים  נהלים 
בחוק.  המוגדרות  בדרישות  לעמידה  כתנאי   )Procedures - SOPs

מתקני משחקים בסככה לטיפולים לשעבר ב"גן עברית" שהוקם על שטח בסיס צריפין, ראשון לציון, יוני 2014
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נוהלי עבודה אלו נקבעים לאחר התייעצות עם הפקיד המקומי לשימור 
,)State Historic Preservation Officers - SHPO( המורשת הלאומית
נכסי  נספח  שונים.  אזרחיים  וארגונים  קהילה  נציגי  שבטים,  נציגי 
לשימור  המייעצת  המועצה  של  אישורה  את  לקבל  חייב  המורשת 
שימור  לחוק   106 סעיף  של  הדרישות  להתאמת   )ACHP( המורשת 
והמלצותיו  הנחיותיו  המסמך,   .)NHPA, 1966( הלאומית  המורשת 

תקפים לחמש שנים בלבד.

מהאמור לעיל עולה כי הצבא פועל לניהול נכסי מורשת במשותף עם 
הרשויות האזרחיות ובכפוף לחוק, פעילות שהיא לטובת שימור המורשת 
המחנות.  במסגרת  הצבאית  המורשת  רק  ולא  והמקומית,  הלאומית 
פעילות הצבא נעשית במשותף עם הקהילה ומנהיגיה כדי שגם הם יהיו 

שותפים ביצירת מוצר ציבורי של שימור נכסי המורשת התרבותית.

אוסטרליה
 , )Commonwealth Agencies( הבריטי  העמים  חבר  סוכנויות  כל 
כולל משרדי הביטחון, נדרשות לעמוד בדרישות החוק להגנת הסביבה 
ערכי  על  מגן  החוק   .)EPBC Act, 1999( הביולוגי  המגוון  על  ושמירה 
את  כולל  והוא  הבריטי,  העמים  חבר  אדמת  על  המתקיימים  מורשת 
התקנות והנהלים שהמשרדים השונים מחויבים לבצע כדי להגן על ערכי 
או  בהשפעתם  בטיפולם,  שבבעלותם,  קרקעות  על  הנמצאים  מורשת 

בפיקוחם, ולנהל אותם. 
החוק דורש מהסוכנויות השונות לנקוט את כל האמצעים הסבירים 
כדי לסייע לשר לאיכות הסביבה ומשאבי המים, וכן למועצה למורשת 
בפעולות   ,)Australian Heritage Council, AHC( האוסטרלית 
הנמצאים  באזורים  מורשת  ערכי  של  וניהול  ניטור  הערכה,  זיהוי, 
 Australian Government, Department of( בשליטתה  תחת 

.)Defence, 2008
המגוון  על  ושמירה  הסביבה  להגנת  החוק  להוראות  בהתאם 
סקר  לערוך  גם  מחויב  הביטחון  משרד   ,)EPBC Act, 1999( הביולוגי 
הנמצאים   )Defense Heritage Register - DHR( מורשת  אתרי 
למשרד  זמין  אינטרנטי  כלי  נבנה  הסקר  עבור  הישירה.  באחריותו 
הביטחון וכן לציבור הרחב, והוא מציע רשימות ופרטי אתרים הרשומים 
 Commonwealth( הבריטי  העמים  חבר  מורשת  אתרי  ברשימת  הן 
האוסטרלית המורשת  אתרי  במאגר  הן   )Heritage List - CHL

5.)Australian Heritage Database - AHD(
מורשת"  "אסטרטגיות  לגבש  נדרשות  העמים  חבר  סוכנויות 
התיקון  של  תחילתו  מיום  שנתיים  בתוך   )heritage strategies(
מסמך   .1999 משנת  ביולוגי  והמגוון  הסביבה  והגנת  השימור  לחוק 
האסטרטגיה לשימור המורשת של משרד הביטחון מתווה את המסגרת 
לניהול נושאי מורשת בכלל הנכסים שבשליטת המשרד, מגדיר מטרות 
לזיהוי ולהערכה ומורה על הכנת תכניות ניהול אתרי מורשת שבבעלותו. 
לניהול המורשת במשרד הביטחון:  עוד מציגה האסטרטגיה את החזון 

"משרד הביטחון יהיה המוביל בניהול נכסים בעלי ערכי מורשת. משרד 
הביטחון מבקש ליצור איזון בין יכולת מבצעית ושימור ערכי מורשת" 

 .)Australian Government, 2010(
כלים  ארגז  הביטחון  משרד  פיתח  החוק  בדרישות  לעמוד  כדי 
המורשת  נכסי  את  לנהל  במשרד  השונים  לצוותים  שיסייע   )toolkit(
מצטרפים  אלו  כלים  ובהשפעתם.  בפיקוחם  באחריותם,  הנמצאים 
התשתיות,  ופיתוח  הסביבה  איכות  תחומי  עבור  נוצרו  שכבר  לאלו 
היכרות  לעידוד  יזמות  הביטחון  משרד  מציג  עוד  להשלימם.  ונועדו 
ימים  קביעת  באמצעות  שבניהולו,  המורשת  אתרי  עם  הציבור  של 
נציגות  ייעודי,  אינטרנט  אתר  השונים,  במתקנים  וסיורים  פתוחים 
נגיש. ומידע היסטורי  לפניות הציבור, סקר אתרים, דוחות תקופתיים 

נכסי  לניהול  פועל  הצבא  באוסטרליה  גם  בארצות-הברית,  כמו 
מורשת במשותף עם הרשויות האזרחיות ובכפוף לחוק. פעילות הצבא 
ציבור,  צורכי  לבין  צורכי הביטחון  בין  באיזון  נעשית  לשימור המורשת 
באופן  לציבור  פתוחים  להיות  צריכים  מורשת  שנכסי  הבנה  מתוך 

מבוקר ומאוזן.

איטליה
מורשתה הצבאית ההיסטורית של איטליה היא מהוותיקות באירופה. 
המדינה  ברחבי  רבים  בנכסים  מחזיק  האיטלקי  הביטחון  משרד 
נכללים  אלה  בנכסים  שונות.  היסטוריות  לתקופות  המתוארכים 
ומתקנים  מבצרים  וצריפים,  מחסנים  היסטוריים,  מבנים  תשתיות, 
שונים, חלקם חפצים ואוצרות תרבות בעלי חשיבות עולמית. מטעמים 
גדולה,  היא  ערים  במרכזי  אלו  נכסים  של  שכיחותם  היסטוריים 
המדינה;  רחבי  בכל  צבאיים  ומתקנים  תשתיות  נוכחות  בולטת  וכן 
אדריכליים,  היסטוריים,  ערכים  בעלת  ומורשת  מסורת  מייצגים  אלו 

נופיים ואמנותיים.
ההגנה על מורשת התרבות הלאומית מעוגנת בחוקת הרפובליקה 
האיטלקית: "הרפובליקה האיטלקית תפעל לקידום ולפיתוח התרבות 
והמחקר המדעי והטכנולוגי. ]הרפובליקה תפעל ל[ שמירה על המורשת 
Costituzione della( "הנופית, ההיסטורית והאמנותית של האומה

Repubblica Italiana, 1947: art. 9 תרגום: יאיר ורון(. 
בנוסף, החוקה מגדירה כנכסי מדינה את הנכסים הנמצאים באחריות 
אלו  נכסים  ובשימושם.  בהשפעתם  השונים,  הממשלה  משרדי 
מנוהלים על ידי הסוכנות לנכסי המדינה, האחראית, בין היתר, לנכסי

המורשת השונים. 
 Codice dei beni( "בשנת 2004 חובר "תקנון נכסי תרבות ונוף
מוסדות  כלל  את  מחייב  התקנון   .)culturali e del paesaggio
להגיש  הביטחון,  משרד  ובכללם  הממשלתיים,  והמשרדים  המדינה 
למשרד לנכסי תרבות ופעילות תרבותית באמצעות אתר אינטרנט ייעודי 
רשימה של נכסים בעלי ערכי תרבות בפורמט קבוע ומפורט. מסמך נלווה 
זה דן בנכסים הנמצאים בשימוש מערכת הביטחון   )codice( לתקנון 

http://www.defence.gov.au/environment/register.htm 5
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שער חוברת שיווקית של משרד הביטחון האיטלקי משנת 2009: 
נכסי משרד הביטחון - ירושה בעלת ערך

ברגישות  המתחשבים  פעולה  ודרכי  קריטריונים  וקובע  האיטלקית, 
המועמדים  הנכסים  המדינה.  והגנת  סודיות  ובצורכי  הביטחונית 
היסטוריים,  אמנותיים,  ערכים  בעלי  הם  זה  לאומי  לאינוונטר  להיכנס 
זו הוא אגף  ארכאולוגיים ואתניים-תרבותיים. האגף העוסק במשימה 
הנכסים של משרד הביטחון, האחראי לכלל הנכסים שבשימוש מערכת 

הביטחון ובהשפעתה הישירה.
העיסוק בנכסי תרבות אלו בא לידי ביטוי בתהליך נוסף המתרחש 
באיטליה בשנים האחרונות: היערכות מחדש של נכסי המדינה שאינם 
בשימוש או שאינם מתאימים לצרכים העדכניים של המוסדות השונים. 
 )Legge 6 agosto, 2008, n. 133( 2008 בהקשר זה קיים חוק מדינה משנת
אמון  שהוא  הנכסים  את  לנהל  אוטונומיה  הביטחון  למשרד  שמעניק 
לסחירים  הופכים  הביטחון  במערכת  המורשת  נכסי  כך,  עליהם. 
 2010-2009 בשנים  תיירות:  ולצורכי  אזרחיות  למטרות  ומשווקים 
הציג משרד הביטחון נכסים לשיווק בכמה ירידי נדל"ן באירופה, ובהם 
בין   .TRE EXPO -Tourism Real Estate, 2010-ו  MIPIM 2009
היתר הוצגו מבני משרדים, מבצרים, אי ועליו מתקן צבאי של חיל הים 

ומבנה ארכיון היסטורי. 

סיכום
של  המודעות  עולה  האחרונות  בשנים  כי  עולה  לעיל  האמור 
מערכת הביטחון בישראל לשימור ערכי מורשת בצורה מתוכננת 
ומסודרת, אבל הם אינם חשופים לציבור )למעט המשרתים והמבקרים 
במסגרת  נשמרים  אלה  נכסים  ציבורי".  "נכס  היותם  למרות  במחנה( 
האזרחי.  מהמרחב  המנותקים  הביטחון,  מערכת  של  בשטחים  סגורה 
הנכסים מתגלים כאשר "מורמת הגדר" של השטחים שבשליטת מערכת 
הביטחון במקרים שמתבצע הליך פינוי מסודר או במקרים שהשטחים 
ננטשים והנכסים הופכים "לנכסי מורשת במעבר". כתוצאה מכך נכסי 
במערכת  הן  בפועל  מנוהלים  הביטחון  מערכת  שבשטחי  המורשת 
הביטחון.  מערכת  ידי  על  בלעדי  באופן  במרחב  בשליטה  הן  התכנונית 
במקרה של "נכסים במעבר" לא מתקיים ניהול של השימור או שימור 
מערכת  בין  השימור  בנושא  תיאום  היעדר  משום  היתר  בין  בפועל, 
המוניציפלית  המערכת  ובעיקר   - האזרחית  המערכת  לבין  הביטחון 

שלתחום השיפוט שלה הנכסים עוברים.
שלא כמו בישראל, בשלוש המדינות שנסקרו יש חוק מדינה המחייב 
משרד  ובכללן  הממשלתיות,  והסוכנויות  הרשויות  המשרדים,  כלל  את 

עמוד מתוך החוברת שפרסם משרד ההגנה האוסטרלי
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ההגנה וכוחות הביטחון; החוק מתייחס לזיהוי, לשמירה, להגנה ולניהול 
נכסי המורשת התרבותית הנמצאים בתחום האחריות וההשפעה שלהם. 
מתווה  סמכויות,  מגדיר  אופרטיביות,  והנחיות  תקנות  מפרט  החוק 
אסטרטגי  תכנון  מחייב  החוק  ולענישה.  לאכיפה  כלים  ומציע  מדיניות 
הקהילות  של  ושיתוף  הציבור  אל  התייחסות  ודורש  המורשת  לשימור 
שיש להן זיקה לנכסים, כחלק מהתובנה ששימור הוא מוצר ציבורי ושאי 

אפשר למנוע מהציבור ליהנות ממנו.
מייעץ,  במעמד  רשמיים  אזרחיים  גופים  הוקמו  החוק  מכוח 
הגופים  בין  ומקשר  מתווך  גורם  מהווים  והם  מדיניות,  ומתווה  מפקח 
פרטיים  בעלים  לבין  וציבוריות  ממשלתיות  וסוכנויות  המדיניים 
משרד  עורך  בחוק  הקבועות  לתקנות  בהתאם  המורשת.  נכסי  של 
תרבות,  ערכי  בעלי  )סקר(  נכסים  אינוונטר  מדיניות,  מסמכי  הביטחון 
המידע  בהשפעתו.  הנמצאים  הנכסים  לניהול  וכלים  מערכות  ומפתח 
מערכת  בנוסף,  רשמי.  אזרחי  גוף  ידי  על  הרחב  לציבור  ומוצג  נאסף 
רשמיים  אזרחיים  לגורמים  ולדווח  בשקיפות  לנהוג  מחויבת  הביטחון 

סקר  התרבות.  נכסי  של  מצבם  על  אחרות  ממשלתיות  ולרשויות 
הנכסים המפורט גם משולב בסקר נכסי המורשת הלאומי הנגיש לכול.
החוק מתייחס לרבדים נוספים של הסוגיה, דוגמת השפעה על נכסי 
כוחות  של  בהשפעה  המצויים  באזורים  הלאום,  לאדמת  מחוץ  תרבות 
מביא  ובכך  זרה(,  בטריטוריה  נציגות/נוכחות  או  כיבוש  )בעת  מזוינים 
מורשת  על  בהגנה  העוסק  הבין-לאומי  החוק  הנחיות  את  ביטוי  לידי 
אחריה(. והבאות   1954 משנת  האג  )אמנת  קונפליקט  בזמן  תרבות 
ישראל צריכה ללמוד מהנעשה בעולם, וכך להבטיח את שרידותם 
לאורך זמן של אתרי המורשת הקיימים במחנות צבא המתפנים כיום. 
לתעד  פעולה,  לשתף  האזרחי  התכנון  ומערכות  הביטחון  רשויות  על 
עוד הם באחריות מערכות הביטחון, לדאוג לשימורם  כל  הנכסים  את 
השיפוט  לתחומי  העברתם  בעת   - מכן  ולאחר  המעבר,  בתקופות 
הבאים  הדורות  גם  יזכו  כך  רק  האזרחיות.  הרשויות  של  וההשפעה 
הביטחון  שרשויות  אלה  את  התרבותית,  המורשת  נכסי  את  להכיר 
במורשתן.  ושנקשרו  "יצרו"  הביטחון  שרשויות  אלה  ואת  "צרכו" 

ואקדמי  מקצועי  ניסיון  שנות  שלושים  בעלת  שחורי,  נילי  ד"ר 
מנגנוני  הקמת  מקומי,  כלכלי  פיתוח  ואזורי,  עירוני  תכנון  בתחום 
מאוניברסיטת  שלישי  תואר  בעלת  מוניציפליים;  והסדרים  ניהול 
Sussex )בריטון אנגליה( בתחום מעורבות הציבור בתכנון, תואר 
עירוני  תכנון  בגאוגרפיה,  בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה  שני 
ופיתוח ארגונים עירוניים. בוגרת קורסים מקצועיים בשימור, תכנון 
ופיתוח נוף ומורשת תרבות מאוניברסיטת בר-אילן; חברה באיגוד 
המתכננים ועורכת מנהלת של הביטאון תכנון; פעילה ב"איקומוס 
ישראל" כחברת ועדת ביקורת וכחברת הוועדה המדעית-כלכלית. 

*

*   עמוד 53: מבנה מתקופת המנדט הבריטי ב"גן עברית" שהוקם על שטח בסיס צריפין, ראשון לציון, יוני 2014
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באוניברסיטת   )B.Arch( אדריכלות  לימודי  בוגר  ורון,  יאיר 
מוזיאלי  תכנון  )מילאנו(,  תערוכות  עיצוב  מילאנו,  הפוליטקניקו, 
מרצה  )רומא(;  אדריאנה  באקדמיה  ארכאולוגיים  אתרים  וניהול 
בנושא שימור אדריכלי באוניברסיטת אריאל; חוקר את נושא שימור 
שני  לתואר  לימודים  במסגרת  הביטחון  במרחבי  הבנויה  המורשת 
"איקומוס  חבר  לגאוגרפיה.  המחלקה   - בר-אילן  באוניברסיטת 
מנהל  בישראל.   Accademia Adrianea נציג  ישראל". 

פרויקטים במשרד א' ורון.
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מוזיאונים ורב-תרבותיות בישראל
רות קרק, נעם פרי 

בציבור הרחב נקשר תפקידה של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בטיפוח ובהקמה 
של מוזיאונים ומרכזי ביקור באתרים היסטוריים הנתונים לפיקוחה. אלא שבעשור השני 
של המאה ה-21 המוזיאון ההיסטורי, זה הממוקם בנכס היסטורי או בסמוך אליו, זוכה 
למעמד חדש. מצד אחד הוא מייצג מרחב המתאפיין ברב-תפקודיות )חווייתית, ייצוגית, 
חדשים  בהקשרים  הדיון  מתרחב  האחר  מהצד  פוליטית(;  כלכלית,  חברתית,  חינוכית, 
הנלווים לקיומו והם חלק מהשיח הרחב, הן המקומי-מדינתי הן העולמי. שניים מהקשרים 
אלה, שגם משלימים זה את זה, זוכים לתפוצה רחבה: קיימות תרבותית וזכאות לשוויון 
הישרדותם של משאבים  הדיון הרחב בחשיבות  תוצר של  הוא  זכויות תרבותי. הראשון 
צדק  בר-קיימה,  פיתוח  המושגים  את  הוליד  זה  דיון  הבאים.  בדורות  גם  טבע  ואוצרות 
עם  להתמודד  הקריאה המתחזקת  הוא  השני  רב-דורי.  וצדק  ציבורית  אחריות  סביבתי, 
התהליכים האוניברסליים ולחדד את הייחוד ואת השונה שבכל קהילה, לכבדם ולשמרם 

כדי שיישרדו גם בדורות הבאים. 
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מאמר זה מציע מחשבות על רב-תרבותיות בחברה הישראלית ועל הרלוונטיות שלה למוזיאונים. בתחילתו נדון בהגדרות כלליות ובדוגמאות 
לרב-תרבותיות במקומות שונים בעולם. בהמשך תיבחן בהקשר ההיסטורי מידת ההתאמה של החברה הישראלית להגדרות אלו, תוך כדי 

התייחסות לתפקיד המוזיאונים ולאתגר הניצב בפניהם למילוי הצרכים השונים ולעתים סותרים של הרב-תרבותיות.*

מהי רב-תרבותיות?

מושג "רב-תרבותיות" נולד בקנדה על רקע המתחים בין הקנדים 
לצביון  באשר  הקוויבקים  הפרנקופונים  לבין  האנגלית  דוברי 
בחן  ההכרה"  של  "הפוליטיקה  במאמרו  וסמליה.  אורחותיה  מדינתם, 
טיילור )2003( את תביעתה של קהילת הפרנקופונים להכיר בתרבותה 
הנשענת  לרב-תרבותיות  ומאוזנת  חדשנית  "גישה  והציג  ובשפתה 
האותנטית  הזהות  את  מוקירה  אשר  והיסטורי,  פילוסופי  ניתוח  על 
והיסטורי  מושגי  מרחב  מדגישה  זאת  ועם  קהילה  כל  של  והייחודית 

משותף" )שם(.
עם  דיאלוג  באמצעות  מתגבשת  חברתית  זהות  המודרני,  במובן 
הרב- של  מבחנה   .)Geertz, 1993  ;2003 )טיילור,  אחרות  תרבויות 
תרבותיות הוא הכרה הדדית בזהות של קבוצות שונות המבקשות לממש 
את עצמן במסגרת המדינה, וקיום שיג ושיח ופעולה משותפת תוך כדי 
תרבויות  כלפי  שליליות  או  פטרנליסטיות  מעמדות  הימנעות  על  דגש 
הדיון  מתפתח  שעליהן  ותרבותיות  אתניות  וקבוצות  זהויות  אחרות. 
ובלאומיות  באתניות  האנתרופולוגי  הדיון  מושא  הן  ברב-תרבותיות 
 Geertz, 1993; Taylor,  ;2003 נחתומי,   ;2003 טיילור,   ;1999 )ברם, 

.)1992
רב-תרבותיות  המושג  עבר  ה-20  המאה  באמצע  שנטבע  מאז 
גלגולים רבים, ויש לגביו גישות שונות. למשל, יש קווי דמיון בין הגישה 
הקהילתני,  השיח  אחרות:  תאורטיות  מסגרות  לבין  הרב-תרבותית 
הפוסט-קולוניאלי,  השיח  הפוסט-מודרני,  השיח  הליברלי,  השיח 
בנוסף,   .)2005 ושנהב,  )יונה  הפוסט-לאומי  והשיח  הפמיניסטי  השיח 
במהלך השנים נכתבו ביקורות נוקבות, גם על ידי חוקרים ואנשי ציבור 
התרבות  על  כאיום  הרב-תרבותית  הפרוגרמה  את  שתפסו  ישראלים, 
הלאומית-ממלכתית, לעתים בשל פרשנות שגויה או אף דה-לגיטימציה 
במהלך  שניתנו  המרכזיות  מהפרשנויות  כמה  להלן  נציג  )שם(.  מכוונת 

השנים למושג רב-תרבותיות.
העקרונות  את  היתר,  בין  כוללים,  הרב-תרבותית  הגישה  עקרונות 
 ;1998 תמיר,   ;1998 והלברטל,  מרגלית   ;1998 )אל-חאג',  שלהלן 

:)Bennet, 1992
הכרה בזכותה של כל קבוצה בחברה להיות שונה מתרבות הרוב,   .1

לשמר את תרבותה ולקיים סגנון חיים ייחודי. 

טיפוח כבוד הדדי והערכה של הייחודיות התרבותית והלאומית   .2
של כל קבוצה.

הכרה בחשיבות האזרחות ההדדית, הנבנית על חשיפה משותפת   .3
ערכים  של  שכבה  ויצירת  האחרים,  של  התרבותיים  לערכים 

משותפים בעזרת חינוך אזרחי משותף.
הפילוסוף הפוליטי הנודע מיכאל ולצר )2003( סבור שיש מקום להעניק 
זכויות לקבוצות שונות בתוך המסגרת הליברלית של המדינה. עם זאת 
הוא מעלה את הבעייתיות שיש ב"זכויות תרבותיות" שתובעות קהילות 
רבות של מיעוטים דתיים ואתניים בעולם המודרני. ולצר תומך בגישה 
של סובלנות דמוקרטית ליברלית המטה את הכף לטובת המדינה כאשר 

מדובר בתרבויות שמרניות במיוחד. 
לבין  הרב-תרבותיות  בין  שקיים  המתח  את  לציין  יש  זה  בהקשר 
הפמיניזם. שהרי טיעון מרכזי בגישה הפמיניסטית הוא שלנשים ולגברים 
מגיע שוויון זכויות, ואילו בתרבויות פטריארכליות נשים מופלות לעומת 
הגברים במישורים רבים. פרוגרמה רב-תרבותית, המקדשת את השונות 
הנשים  בזכויות  הפגיעה  את  להכשיר  עלולה  תרבותיות,  קבוצות  שבין 
1998(. מהיבט אחר, בבריטניה התקיפו הסופר  בקבוצות אלה )אוקין, 
סלמן רושדי )Rusdie( והחוקר פול גילרוי )Gilroy( את הגישה הרב-
תרבותית וטענו כי היא חסרת כיסוי, משום שהיא עושה "לא יותר מאשר 
 Childs &( "'ללמד כמה ילדים מספר קצבי בונגו, איך לקשור סארי וכו

.)Williams, 1997
האחרונים,  בעשורים  מתקיים  זה  בנושא  הדיון  שמרבית  אף 
שכן  כלל,  ייחודית  או  חדשה  תופעה  אינה  שרב-תרבותיות  ייתכן 
במקומות  בעבר  התקיימו  כבר  רב-תרבותיות  תכונות  בעלות  חברות 
לציוויליזציות  ביותר  הטובות  הדוגמאות  עם  בעולם.  שונים 
הרומית,  ההלנית,  הציוויליזציה  נמנות  רב-תרבותיות  שהיו  גדולות 
 .)Luxemberg, 1999( וההודית  הסינית  הקלסית,  האסלאמית 
ההגירה  תופעת  השתלבות  בשל  האחרונות,  השנים  בעשרות 
של  המודל  נחלש  אדם,  זכויות  של  חברתיות  תפיסות  בהשתרשות 
הרב-תרבותית.  המדינה   - חדש  פוליטי  מודל  ועולה  האומה,  מדינת 
ואידאולוגית,  תרבותית  אחידות  שהציג  הראשון,  המודל  לעומת 
בסטטוס  להכיר  וחייבת  מגוונת,  היא  הרב-תרבותית  שהמדינה  הרי 
הפוליטית.  המסגרת  בתוך  הפועלות  התרבויות  כל  של  השווה 
המוזיאונים. בתחום  גם  ביטוי  לידי  בא  הדבר  כיצד  נראה  להלן 

* מאמר זה הוא גרסה מקוצרת של מאמר שהתפרסם באופקים בגאוגרפיה, 70, 2008, עמ' 116-105. אנו מודים לפרופסור יעקב מעוז, עורך כתב העת, על הסכמתו לפרסום גרסה זו באתרים. 

בתחילת שנת 2014 ראה אור ספרנו בנושא: מוזיאונים אתנוגרפיים בישראל. ירושלים: אריאל. כל הצילומים צולמו על ידי נעם פרי ונלקחו מספר זה.
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הרלוונטיות של הרב-תרבותיות למוזיאונים

נוסף להתארגנות קהילתית עצמית ולשימוש חופשי בשפה  רוץ 
של  תרבותיות"  ב"זכויות  הציבור  הכרת  בקהילה,  הלאומית 
במוזיאונים גם  מתבטאת  ואתניים  דתיים  מיעוטים  קהילות 
הסותרים  תפקידיו  בין  להבחין  יש  אולם   .)2003 )ולצר,  ובמונומנטים 
של המוזיאון: "מקדש" לעומת "פורום". כמקדש על המוזיאון לייצג את 
ואילו בשבתו כפורום  ונצחי,  המציאות באופן אובייקטיבי, אוניברסלי 
המוזיאון מהווה זירה לעימות ולוויכוח )Cameron, 1971(. המוזיאון 
למקום  כולה  האומה  את  בלעדי  באופן  ששימש  ממקום  כיום  הופך 
שיכולות לבוא בו לידי ביטוי תפיסות של קהילות קטנות יותר: מיעוטים 
אחרות. מוחלשות  חברתיות  וקבוצות  מהגרים  קבוצות  אתניים, 
במלבורן,  הבין-לאומי  המוזיאונים  איגוד  של  הבין-לאומי  בכנס 
 )Curthoys( קרטויס  אן  ההיסטוריונית  הגדירה  אוסטרליה, 
ביחס  ציבורית  תקשורת  של  מרכזית  "צורה  כך:  מוזיאונים 
מאבקי  על  החדשים  לדורות  מספרים  שבו  מקום   ]...[ להיסטוריה 
בעולם  השונים  השואה  מוזיאוני  את  הזכירה  זו  במסגרת  העבר". 
חוץ  כלפי  לטענתה,   .)Curthoys, 1998( מקומיים  ומוזיאונים 
לייצג  שואפים  בעת  ובה  קולקטיבית,  זהות  לייצג  מנסים  מוזיאונים 
שונות.  זהויות  של  מגוונות  היסטוריות  תובנות  ובהגינות  במקצועיות 
המשטרים  שהקימו  שהמוזיאונים  כך  על  עמד  אנדרסון  בנדיקט 
מובהק  תהליך  על  מצביעים  אסיה  מזרח  בדרום  הקולוניאליים 
המשטרים  התמוטטות  לאחר  פוליטית.  הנחלה  לשם  "מיזאון"  של 
מוזיאונים  במקומם  שקמו  העצמאיות  המדינות  הקימו  הקולוניאליים 
למרבה  אולם,  קודמיהם.  זכר  את  למחוק  במטרה  חדשים,  רבים 
קודמיהם  כמו  רבה  במידה  נראו  החדשים  המוזיאונים  התמיהה, 
 )2000( בשארה  עזמי  הוסיף  כך  על   .)2000 )אנדרסון,  הקולוניאליים 
כי גיבוש הזיכרון הקולקטיבי "מתאפשר על ידי כתיבת היסטוריוגרפיה 
הענקת  האלמוני,  לחייל  מצבה  בניית  לאומי,  מוזיאון  הקמת  לאומית, 
שמות לאומיים לרחובות והגדרה קולקטיבית של ה'אחר' האלמוני ]...[ 
הזיכרון הקולקטיבי מניח גם שכחה קולקטיבית של עובדות ואירועים 

שמפריעים לנרטיב הלאומי".
הגיעה  רב-תרבותית  בחברה  מוזיאונים  של  בתפקידם  מדיון 
כי  למסקנה  באדלאיד  ההגירה  ממוזיאון   )Szekeres( סזקרס  ויו 
אוסטרליה הופכת בהדרגה לחלק מכלכלה גלובלית ומתרבות גלובלית: 
ובו  העולם,  יתר  עם  ביחד  שלנו  בקהילה  הכרה  פרדוקס.  כאן  "נוצר 
זמנית, להכיר ולחגוג את המגוון התרבותי שלנו, ואת העושר של הגיוון 
הפוליטית: הסיסמה  את  לאמץ  צריכים  מוזיאונים  שלנו.  הרגיונלי 
. רעיון זה משתלב   ''think globally, act locally
אנשי  לאחרונה  שמציגים   ,glocal במושג  המתומצת  נוסף  ברעיון 

 .)Arizpe, 1999( המוזיאונים בעולם
בד בבד עם תופעת פתיחותם של המוזיאונים הלאומיים הגדולים 
לקולות אחרים, מורגשת ברחבי העולם פריחה של מוזיאונים מקומיים 
בהיסטוריה  עוסקים  אלא  לאומי  סיפור  מציגים  שאינם  קטנים, 
מוזיאונים  יותר.  והומוגנית  מצומצמת  קהילה  של  ובסיפור  מקומית 

הקהילה  של  העצמית  הזהות  את  המחזק  מלכד  גורם  משמשים  אלה 
המאפשר  דה-קולוניאליסטי,  מעשה  לעתים  היא  הקמתם  המקומית. 
שבו  מהאופן  ולהתנער  גיסא,  מחד  עצמן  את  להגדיר  שונות  לקהילות 

.)Fuller, 1992; Karp, 1992( נתפסו עד היום מאידך גיסא
ייחודיים  מוזיאונים  ונפתחים  הולכים  בארצות-הברית  לדוגמה, 
לבנה-פרוטסטנטית  שאינה  אמריקנית  לאמנות  בלעדית  המוקדשים 
 .)Marzio, 1991( ולטינים  היספנים  שחורים,  אמנים  של  אלא 
באנגליה, מועצת המוזיאונים של יורקשייר עם קרן המורשת הבריטית 
2000 כמה מטרות: הגדרה ותיאור  וגופים נוספים הציבו לעצמן בשנת 
תיאור  יורקשייר;  באזור  החיות  המגוונות  התרבותיות  הקבוצות  של 
המורשות התרבותיות שלהן; ועידוד פעילות שתגביר את הנגישות של 
)Hayton Associates, 2000(. בהודו המורשת  כולם למורשות אלו 
לחלק  אלא  הלאומית,  מההיסטוריה  לחלק  נחשבת  איננה  התרבותית 
אינטגרלי וחי מהסביבה האנושית הנוכחית. לא זו בלבד שהמוזיאונים 
הופכים  שהם  אלא  האוכלוסייה,  של  הזהות  בהבניית  חלק  לוקחים 
ובפסטיבלים  בירידים  למשל  העכשוויים,  התרבות  בחיי  פעיל  לחלק 
לייטן  )Appadurai & Beckenridge, 1999(. לבסוף, הארי  שונים 
)Leyten( מאשים את המוזיאונים ההיסטוריים והאתנוגרפיים בהולנד 
עשו  לא  וכי  ה"לבן",  הרוב  של  הקליינטורה  על  דגש  שמים  שהם  בכך 
.)Leyten, 1999( ומורשתם  התרבותיים  המיעוטים  לטיפוח  מאמץ 

האם ישראל היא חברה רב-תרבותית?

אלה זו זוכה בשנים האחרונות למחקר ולכתיבה רבים. כאן נדון 
בה בקצרה. בספרם בנושא מונים מאוטנר, שגיא ושמיר )1998( 
והאתניות  התרבותיות  לקבוצות  המשותפים  המאפיינים  מן  כמה 

השונות הקיימות בישראל, ומקיימות ביניהן יחסים דיאלקטיים:
ואתוסים  מיתוסים  בסיסיות,  אמונות  של  מערכת  קבוצה  לכל    .1
       ייחודיים, וכן פרקטיקות אופייניות. בעיצוב הזהות והדימוי העצמי 
והאמונות של כל קבוצה ממלאת תפקיד חשוב שלילת הערך       של 
הקבוצה האחרת, ובייחוד זו המצויה ב"קרבה" מתחרה ומאיימת.       
2.    לעתים קבוצה המעצבת זהות עצמית מסתגרת בתוך עצמה ונמנעת 

       מדיאלוג.
3.    לקיום הקבוצות יש ביטוי פוליטי, הכולל לעתים מאבק עם קבוצות
          אחרות בקרבתן על שליטה במוסדות פוליטיים, תרבותיים, כלכליים

        ותקשורתיים של המדינה.
רב- תודעה  ליצירת  התנאים  הישראלית  בחברה  "קיימים  לדעתם, 
שלהן  שונות  תרבותיות  מקבוצות  מורכבת  החברה  שכן  תרבותית, 
ממורשות  היונקות  עצמית,  מלאות  בעלות  תרבותיות  מערכות 
אתוסים  מיתוסים,  בשלל  והמעוצבות  שנים  רבות  היסטוריות 
המקובלות  ההגדרות  פי  על  כי  מדגישים  הם  זאת  עם  ופרקטיקות". 
הבולט  "האפיון  שכן  רב-תרבותית",  חברה  אינה  הישראלית  "החברה 
של הקבוצות המרכיבות אותה הוא זה של שלילה הדדית, בעוד רעיון 
הרב-תרבותיות מחייב יחס דיאלוגי של כבוד בין הקבוצות" )שם: 75(.
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הסוציולוג ברוך קימרלינג עסק רבות בשאלה זו. לטענתו, מדיניות 
מזמן.  כבר  נכשלה  המדינה  ימי  בראשית  שננקטה  ההיתוך"  "כור 
של  המרכזי"  ה"זרם  של  החברתית-פוליטית-תרבותית  ההגמוניה 
קבוצות  של  כוחן  עולה  מנגד  ונחלשת.  הולכת  הישראלית  החילוניות 
והחברה  הערבית  החברה  דוגמת  בצלו,  השנים  לאורך  שהיו  אחרות 
החרדית, או קבוצות חדשות שלא היו קיימות עד היום, דוגמת המהגרים 
דוברי הרוסית. אולם הוא הוסיף: "הופעתן של תרבויות רבות יחסית, 
שהן  אוטונומיה  של  וגדלה  ההולכת  והמידה  גבולותיהן  זהויותיהן,  על 
רב- למדינה  ישראל  את  להפוך  כדי  בה  אין  לעצמן,  להשיג  מצליחות 

תרבותית" )קימרלינג, 1998(. 
כי  צוין   )2003 )נחתומי,  הישראליות  במבחן  רב-תרבותיות  בספר 
חוקרים ישראלים בחנו את מידת ההתאמה של הגדרות הרב-תרבותיות 
לחברה הישראלית. הכותבים הדגישו את החשיבות שיש לאימוץ המודל 
לתקפותו  באשר  תשובות  מאשר  שאלות  יותר  העלו  אך  הרב-תרבותי, 

של מודל זה במדינת לאום כישראל.
ולצר )2003( סבור כי החברה הישראלית מחולקת לעומק ובאופנים 
יותר מכל חברה אחרת המוכרת לו בעולם המערבי. לדעתו, אף  שונים 
ש"עשרת השבטים האבודים" שבו לארצם, החברה הישראלית מפולגת 
היתוך"  ל"כור  להפוך  ישראל  מדינת  של  תקוותה  רבים.  ל"שבטים" 
נכזבה, ונוצרה בה חברה מקוטבת מאוד, חסרת בסיס משותף, המורכבת 

מקבוצות שאינן מקיימות ביניהן הידברות )מקובסקי, 1999(.
החברה  כי  בדעה  מאוחדים  הישראלים  החוקרים  מרבית  לסיכום, 
בישראל כיום איננה עונה להגדרות המקובלות של חברה רב-תרבותית. 
ייחודית  מורשת  יש  בישראל  התרבותיות  הקבוצות  מן  אחת  לכל 

ובפרקטיקות.  בסיפורות  באתוס,  במיתוסים,  באמונות,  המתבטאת 
בעשורים הראשונים למדינה הזרם החילוני-ציוני המרכזי הציב במרכז 
ועל  יורו-צנטרית,  ואחידות  אינטגרציה  ממלכתיות,  של  הערכים  את 
היהודיות  האתניות  הקבוצות  של  התרבותיות  הזהויות  לדיכוי  פעל  כן 
רדומות. החל בסוף שנות השבעים חלה התפרצות  נותרו  והן  השונות, 
של זהות עצמית אתנית כריאקציה למדיניות כור ההיתוך. לדעת מעוז 
וכן  הפוליטית,  בזירה  בולט  ביטוי  לידי  באה  זו  התעוררות   ,)2001(
במאבקים להשגת שליטה במוסדות התרבות, הכלכלה והתקשורת של 
המדינה. להלן נראה כיצד בא הדבר לידי ביטוי גם בשדה המוזיאונים 

הישראלי.

מוזיאונים ורב-תרבותיות בישראל

גבוה  שיעור   - מוזיאונים  ממאתיים  יותר  יש  ישראל  מדינת 
התעוררותה  בלבד.  נפש  מיליון  כתשעה  של  לאוכלוסייה  למדי 
בתחומי  ביטוי  מצאה  האחרונות  בשנים  האתנית  העצמית  הזהות  של 
תרבות רבים ובהם מוזיקה, ספרות, מחול, תאטרון ומוזיאונים. במהלך 
שני העשורים האחרונים הגיע שיעור המוזיאונים האתנוגרפיים בקרב 
המוזיאונים לכעשרה אחוזים )יאיר, 2004(. בשנים האחרונות נוצר מצב 
לפתוח,  מתכננת  או  פתחה,  עצמה  את  המעריכה  אתנית  קבוצה  שכל 
נשאלת  שלה.  למורשת  בלעדי  באופן  המוקדש  לפחות  אחד  מוזיאון 
השאלה מדוע עלה הצורך להקים מוזיאונים קטנים וספציפיים, ומדוע 

לחלק מן הקבוצות האתניות יש מוזיאונים, ואילו לאחרות אין?

צפת,  הונגרית,  דוברת  היהדות  למורשת  המוזיאון  בהונגריה.  ציונית  פעילות 
ינואר 2007

ה"דיוואן". בית מורשת יהדות תימן, ראש העין, יוני 2006
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טקס השבעה של חברים חדשים ב"הגנה". מרכז מורשת יהדות בבל, 
אור יהודה, יוני 2006

ביתן "יזכור". מוזיאון יהודי לוב, אור יהודה, יוני 2006

בישראל יש שני מוזיאונים אתנוגרפיים גדולים ומרשימים האמורים 
לייצג את מגוון קהילות ישראל בתפוצות: "בית התפוצות" בתל-אביב, 
"מוזיאון  פועל  )בלוד  בירושלים  ישראל  במוזיאון  האתנוגרפי  והאגף 
וזוכה למעט  מיושן  הוא  עדות, אך  מגוון  ישראל" המציג  עדות  מורשת 
התצוגה  ואולם  אלה.  במוזיאונים  היה  די  לכאורה,  ביקורים(.  מאוד 
אינה  עדה  ששום  כך  חודשים,  כמה  בכל  מתחלפת  ישראל  במוזיאון 
זוכה לתצוגת קבע, ואילו התצוגה בבית התפוצות מוטית במובהק )אם 
מיותר  אשכנזים.  גברים  בלעדי  כמעט  באופן  ומציגה  במוצהר(  לא  כי 
לקבוצות  ביטוי  כל  אין  המוזיאונים  שבשני  הכרחי,  זאת  ועם  לציין, 
גולדשטיין  קיילין  האנתרופולוגית  ואכן,  יהודיות.  שאינן  הישראליות 
את  מנצלים  אינם  אלה  מוזיאונים  שני  כי  טענה   )Goldstein, 2003(

הפוטנציאל הגלום בהם ליצירת חברה ליברלית, פתוחה ורב-תרבותית.
מוזיאונים  מוקמים  החלו  השבעים  שנות  בראשית  החל  לפיכך, 
 )1992( כתריאל  בלבד.  אחת  יהודית  לעדה  המוקדשים  אתנוגרפיים 
מכנה אותם "מוזיאונים לאתנוגרפיה יהודית". הם מציגים לרוב תמונה 
של קהילות ישראל במלוא תפארתן, ובין היתר שואפים להשיג מטרות 
זה  מסוג  למוזיאונים  מסוימות.  קבוצות  של  ופוליטיות  אידאולוגיות 
עשוי להיות תפקיד מרכזי ברב-שיח התרבותי המתקיים בארץ באשר 

לגבולות הקבוצות, לייצוגן התרבותי ולזהותן היהודית והישראלית.
להלן דוגמאות אחדות למוזיאונים אתניים יהודיים המנציחים עדות 
הדוברת  היהדות  למורשת  המוזיאון   - בצפת  שונות:  יהודיות  וקהילות 
מורשת  )"מרכז  גרמנית  דוברת  ליהדות  המוזיאון   - בתפן  הונגרית; 
הייקים"(; בראש העין - בית מורשת יהדות תימן; באור יהודה - מרכז 
מורשת יהדות בבל, ומוזיאון יהודי לוב החדש והחדשני; בנבטים - מרכז 
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בשפה.  גם  ביטוי  לידי  בא  הדבר  לעתים  הקבוצה.  של  העצמית 
וכותרות  כיתובים   - בכוונה   - אין  בס'חנין  במוזיאון  למוצגים  למשל, 
רוב המוזיאונים בישראל מייצגים את התרבות  בעברית. באופן דומה, 
האתנוגרפיים  המוזיאונים  כך  לערבית.  תרגום  בהם  ואין  הדומיננטית, 
מציגים "מקביליות" יותר מאשר "הדדיות". חלקם - ובראשם מוזיאון 
בחברה  וההשתלבות  העלייה  מוטיב  את  להדגיש  בוחרים   - לוב  יהודי 

הישראלית. 
מוזיאון  למשל,  כך,  פנים-עדתית.  באפליה  להבחין  אפשר  לעתים 
יהדות בבל הגדול והמרשים מציג בעיקר את היהודים בקהילה העירונית 
כורדיסטן  יהודי  את  או  הכפריות  הקהילות  את  מעט  ואך  בגדד,  של 
חיי  את  מתעדים  אלה  שמוזיאונים  מכיוון  לכך,  נוסף  עיראק.  שבצפון 
ניכרות  רובם  של  בתצוגות  מודרניזציה,  תהליך  שעברו  לפני  הקהילות 
תפיסות פטריארכליות מובהקות. הנשים מוצגות כמעט תמיד בביתן, 
)במוזיאונים היהודים( או בשטח  ואילו הגברים מוצגים בבית הכנסת 

הפתוח )במוזיאונים הלא-יהודים(. 

שמלת כלה מרוקנית. המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה, ירושלים, 
ינואר 2007

מורשת יהדות קוצ'ין )תמונה 5(; בירושלים - מוזיאון יהדות איטליה, 
6(, המוזיאון הקטן של הקראים  מוזיאון יהדות צפון אפריקה )תמונה 
)תמונה 7(, ומוזיאון "חצר היישוב הישן" )שני האחרונים בתחומי העיר 

העתיקה(.
שאינן  קהילות  של  אתנוגרפיים  מוזיאונים  בישראל  פועלים  עוד 
יהודיות: שני מוזיאונים בדואים - אחד בקיבוץ להב בדרום, ושני בכפר 
שני  הכרמל;  שעל  בעספיא  יש  דרוזי  מוזיאון  התבור;  למרגלות  שיבלי 
מוזיאונים המוקדשים למורשת הצ'רקסית - בריחניה ובכפר קמא; שני 
מוזיאונים פלסטיניים - בסח'נין ובבית לחם שביו"ש; מוזיאון ארמני - 
בעיר העתיקה בירושלים. בארץ ובחו"ל הוצגו אף תערוכות אתנוגרפיות 
על  תערוכה  הוצגה  ישראל  במוזיאון  שונות.  יהודיות  תפוצות  בני  של 
מרוקו  יהודי  על  תערוכה   - ובניו-יורק  והקווקז,  תימן,  מרוקו,  יהודי 

)קוטר, 2000(. 
אותו,  ומדגישים  הקבוצה  של  בייחודה  ממוקדים  הללו  המוזיאונים 
הזהות  את  לחזק  במטרה  וקיפוח,  אפליה  של  תפיסות  אף  ולעתים 

"החתונה", מרכז מורשת יהדות קוצ'ין, נבטים, יוני 2006
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אתנוצנטריים  מוזיאונים  של  ההקמה  תהליך  את  לראות  אפשר 
בישראל אף כתגובת נגד לדומיננטיות של מוזיאוני ראשית ההתיישבות, 
 ,)2002 )אשכול,  בישראל  המוזיאונים  מכלל  משליש  יותר  המונים 
ומייצגים ברובם את הסיפורת החלוצית של האשכנזים ממוצא אירופי 

)כתריאל, 1997(. 

סיכום

כיום,  בישראל  שמתרחשת  אתניות,  של  מחדש  התעוררות 
כוללת ביטוי בצורה של מוזיאונים, לעתים בהעצמה מופרזת של 
ייסוד  של  האפית  הסיפורת  חשבון  על  מסוימות  קבוצות  של  תרומתן 
תפקיד  ולשחק  לתרום  יכולים  בישראל  מוזיאונים  ישראל.  מדינת 
הערכה  הענקת  באמצעות  זאת  רב-תרבותיות,  בטיפוח  ביותר  חשוב 
פרטנית והדדית, ודגש מספיק )כולל דיוק היסטורי מרבי( למאפיינים 
על  הישראלית,  בחברה  השונות  הקבוצות  של  והאתניים  התרבותיים 

מוזיאון המורשת הצ'רקסית, ריחניה, ינואר 2007חלל תצוגה במרכז מורשת הבדואים, שיבלי, יוני 2006

בה  עבודה(.  מהגרי  ערבים,  מזרחים,  יהודים  נשים,  )כולל  מרכיביה  כל 
בעת אין לשכוח את הסכנות הטמונות באימוץ סוחף של הגישות הרב-
תרבותיות, הכוללות חזרה לשיח הגזע ועידוד תרבויות לא-נאורות ולא 
דמוקרטיות. אימוץ שכזה עשוי להשכיח שלא בצדק, לדוגמה על רקע 
שהייתה  החלוצית  התרומה  את  ונכסים,  קרקעות  על  ההווה  מאבקי 
נגד  - לתגובות  - כמו באירופה  ולמושבים, או להביא  בעבר לקיבוצים 

ולהתחזקות של מפלגות וגופים בעלי אידאולוגיה קיצונית. 
אזרחות  לאומיות,  בין  לגשר  הקושי  עולה  במוזיאונים  בהמצגה 
של  והייחודיות  השונות  הרב-תרבותיות,  של  טיפוח  לבין  ואחידות 
מן  לכל אחת  לייצוג שיש לתת  ולקבוע את המינון  וקבוצה,  כל קבוצה 
פתרון  כל  על  הישראלי-פלסטיני.  בנושא  אף  שכך  ייתכן  התפיסות. 
שינוי  עם  ביד  יד  ללכת  יהודי-ישראלי  הערבי-פלסטיני-  לקונפליקט 
של  המנוגדים  הלאומיים  לאתוסים  ביחס  פרספקטיבות  של  הדדי 
האוכלוסיות היהודיות והערביות המאכלסות ארץ ייחודית זו. כאן טמון 

אתגר מנהיגותי נוסף של המוזיאונים המסורים לרב-תרבותיות. 



אתרים68

Appadurai, A., & Beckenridge, C. A. (1999). Museums are good to think - Heritage on view in India. In D. Boswell, & J. Evans (eds.), Representing the nation: A reader: 
histories, heritage and museums (pp. 404-420). New York: Routledge.
Arizpe, L. (1999). Patrimony and globalization. Key-note Speech, ICOM-ICME Meeting on Ethnographic Museums in Multicultural Countries, Mexico City.
Bennett, C. (1992). Strengthening multicultural and global perspectives in the curriculum. In K. Moodley (ed.), Beyond multicultural education: International perspectives 
(pp. 171-199). Calgary: Detselig Enterprises.
Cameron, D. (1971). The museum: A temple or the forum? Curator, XIV(1), 11-24.
Childs, P., & Williams, P. (1997). An introduction to post-colonial theory. London, New York and Toronto: Routledge.
Curthoys, A. (1998). How Australia’s histories influence the present. Paper Presented at the ICOM International Meeting. Melbourne, Australia.
Fuller, N. J. (1992). The museum as a vehicle for community empowerment: The Ak-Chin Indian community ecomuseum project. In I. Karp, C. M. Kreamer, & S. D. 
Lavine (eds.), Museums and communities: The politics of public culture (pp. 327-365). Washington: Smithsonian Institution Press.
Geertz, C. (1993). The interpretation of cultures: Selected essays. London: Fontana Press.
Goldstein, K. (2003). On display: The politics of museums in Israeli society. Ph. D Dissertation, University of Chicago.
Hayton Associates (2000). Heritage for all: Access to the cultural heritage by culturally diverse minorities in Yorkshire. Research Report, Bradford U.K.
Karp, I. (1992). Introduction: Museums and communities: The politics of public culture. In I. Karp, C. M. Kreamer, & S. D. Lavine (eds.), Museums and communities: The 
politics of public culture (pp. 1-17). Washington: Smithsonian Institution Press.
Leyten, H. (1999). Not the minorities are to blame, the museums are! Museums of ethnography in the Dutch multicultural society. Paper Presented at the International 
Council of Museums Conference, Mexico City.
Luxemberg, A. H. (1999). Multiculturalism in world history. Foreign Policy Research Institute Conference Announcement, Philadelphia, PA.
Marzio, P. C. (1991). Minorities and fine-arts museums in the United States. In I. Karp, & S. D. Lavine (eds.), Exhibiting cultures: The poetics and politics of museum 
display (pp. 121-127). Washington, D. C: Smithsonian Institution Press.
Szekeres, V. (1998). Regional museums in a polycultural society. Paper Presented at the ICOM International Meeting, Melbourne, Australia.
Taylor, C. (1992). Multiculturalism and "the politics of recognition": An essay by Charles Taylor: with Commentary by Amy Gutmann. Princeton, N. J.

אוקין, ס"מ )1998(. הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות. פוליטיקה, 1, 26-9.
אל-חאג', מ' )1998(. חינוך לרב-תרבותיות בישראל לאור תהליך השלום. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר )עורכים(, רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית )עמ' 713-703(. תל-אביב: רמות.

אנדרסון, ב' )2000(. קהיליות מדומיינות: הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
אשכול, ד' )2002(. מחרשה ושלח: מדריך מוזיאונים לתולדות היישוב, ההתיישבות וכוח המגן: אתרי הנצחה, גנים לאומיים, יערות וחניוני קק"ל. ]ח"מ[: תירוש. 

ברם, ח' )1999(. רב-תרבותיות, מוזיאונים ודילמות של זהות. הרצאה בכנס איקום ואיגוד המוזיאונים הישראלי, אור יהודה.
בשארה, ע' )2000(. אחרית דבר למהדורה העברית. בתוך ב' אנדרסון, קהיליות מדומיינות: הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה )עמ' 261-244(. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

ולצר, מ' )2003(. אילו זכויות מגיעות לקהילות תרבותיות? בתוך א' נחתומי )עורך(, רב-תרבותיות במבחן הישראליות )עמ' 63-53(. ירושלים: מאגנס.
טיילור, צ' )2003(. הפוליטיקה של ההכרה. בתוך א' נחתומי )עורך(, רב-תרבותיות במבחן הישראליות )עמ' 52-21(. ירושלים: מאגנס.

יאיר, א' )2004(. טיפוסי מוזיאונים בישראל: תפיסות עולם ופעילויות חינוכיות. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", האוניברסיטה העברית, ירושלים.
יונה, י' ושנהב, י' )2005(. רב-תרבותיות מהי? על הפוליטיקה של השונות בישראל. תל-אביב: בבל.

כתריאל, ת' )1992(. העבר כארץ רחוקה: בין מוזיאונים היסטוריים למוזיאונים אתנוגרפיים. בתוך אתנוגרפיה יהודית במוזיאון, יום עיון, איגוד המוזיאונים הישראלי, 40-36.
כתריאל, ת' )1997(. לספר את ארץ-ישראל: אתנוגרפיה של מוזיאון לתולדות ההתיישבות. דברים אחדים, 2, 78-56.

מאוטנר, מ', שגיא, א' ושמיר, ר' )עורכים( )1998(. הרהורים על רב-תרבותיות בישראל. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר )עורכים(, רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית )מבוא, עמ' 76-67(. 
תל-אביב: רמות.

מעוז, ד' )2001, נובמבר(. הכי ישראלי. תואר, 14-11.
מקובסקי, ד' )1999, 30 באפריל(. עשרת השבטים כבר כאן. הארץ.

מרגלית, א' והלברטל, מ' )1998(. ליברליזם והזכות לתרבות. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר )עורכים(, רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית )עמ' 106-93(. תל-אביב: רמות.
נחתומי, א' )עורך( )2003(. רב-תרבותיות במבחן הישראליות. ירושלים: מאגנס.

פלג, מ' )2003, 26 בנובמבר(. רב-תרבותיות במבחן הישראליות. הארץ ספרים.
קוטר, ה' )2000, 9 בנובמבר(. מעורב מרוקאי. הארץ.

קימרלינג, ב' )1998(. הישראלים החדשים: ריבוי-תרבויות ללא רב-תרבותיות. אלפיים, 16, 308-264.
תמיר, י' )1998(. שני מושגים של רב-תרבותיות. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר )עורכים(, רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית )עמ' 92-79(. תל-אביב: רמות.

*   עמוד 61: כלים חקלאיים. מוזיאון המורשת והתרבות הערבית-פלסטינית, סח'נין, פברואר 2007

נעם פרי הוא מרצה לזכויות אדם באוניברסיטת סן חוזה בקליפורניה. 
מהאוניברסיטה  וסביבה  תכנון  בגאוגרפיה,  שני  תואר  בעל  הוא 
משפט  ללימודי  בתכנית  דוקטורט  משלים  הוא  בירושלים.  העברית 
ומדיניות ציבורית באוניברסיטת נורת'איסטרן בבוסטון, בנושא הסחר 

העולמי בבני אדם ועבדות מודרנית.

לגאוגרפיה * במחלקה  המניין  מן  אמריטה  פרופסור  היא  קרק  רות 
 24 וערכה  כתבה  קרק  בירושלים. פרופ'  העברית  באוניברסיטה 
ספרים ופרסמה כמאתיים מאמרים. מכהנת בוועדות היגוי ובוועדות 
אקדמיות של מוזיאונים ותערוכות, הגתה ולימדה קורס במוזיאולוגיה, 

ואצרה תערוכה על אמריקה וארץ הקודש.

*
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"ציוני דרך": תכנית מורשת במשרד ראש הממשלה 
והתרומה לפעילות מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
ליאורה בארי

והידרדרות  שחיקה  מניעת  משמעו  פיזי  שימור  והדרכה.  הכשרה  לימוד,  משמעו  חינוך 
רעיון,  להמשכיות  דרכים  ולמציאת  משכחה  להימנעות  מכוון  רוחני  ושימור  חומר,  של 
עובדה ויצירה מהעבר להווה ומההווה לעתיד. החיבור בין השניים יוצר את הביטוי "חינוך 
התרבות,  נכסי  למיון  וכלים  מיומנויות  להקנות  שמטרתו  התרבותית",  המורשת  לשימור 
לזיהוי הערכים שהם מייצגים ולבחירה באלה הראויים לשרוד. זיהוי הערכים אינו אחיד. 
זה  שבשלב  אלא  החינוך,  נדרש  לכך  וגם  לעת,  ומעת  לקהילה  מקהילה  משתנה  הוא 
תפקידו לחדד את תפקיד הנכס, ששינה את מעמדו והפך ל"סוכן זיכרון" להעברת מסרים. 
אלה יכולים לבטא עצמה וכוח של בעלי עניין, לקדם פעילות כלכלית, ליצור בדלנות או 
להבליט את הסובלנות ואת הדומה. ההיכרות עם שלל הרבדים המרכיבים את הביטוי 
"חינוך לשימור המורשת התרבותית" היא שמסבירה את פעילותם של מוסדות ממלכתיים, 
אך החוויה  את  מעצים  הגיוון  ופרשנותו.  אחד  כל  ושיטתו,  אחד  כל  ופרטיים,  ציבוריים 
המסרים  הערכים,  הנכסים,  בין  הקשרים  זיהוי  האחת:  המטרה  את  מחזק  בעת  בה 

והכישורים לחשיפתם. 
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והאתרים  המבנים  "שיקום  למען  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  של  לפעילותה  שנים  שלושים  מציין   4 המגזין   - אתרים 
"ציוני דרך" - תכנית מורשת במשרד ראש  ישראל".  והצבתם למען הדורות הבאים, כאבני דרך להתיישבות בארץ  ההיסטוריים 
הממשלה, פועלת רק ארבע שנים, אבל די בהיכרות של שנים אלה כדי לשתף פעולה ולהניע תהליכים המשפיעים על התפיסות 

השימוריות הרווחות הן בצד הפיזי של שימור אתרים, הן בצד התוכני של ההקשר והסיפור המתקיימים בכל אתר ואתר.
האתגר האמתי המונח כיום בפני משמרים ומחנכים באשר הם אינו איתור מבנים היסטוריים לשם שימורם הפיזי והצלתם, וגם לא 
יישום תהליכי שימור סטטוטוריים או שיתוף הציבור במאבקי תכנון. בעידן של "דור ה-Z", המורגל לסיפוק מידי וללא מאמץ, האתגר 
הוא לגעת בקהל היעד הצעיר ולהשפיע עליו באמצעות האתרים והערכים שהם נושאים בתוכם. לשם כך נוסדה תכנית מורשת 
ישראל". התכנית מבקשת להגביר את המודעות לנכסים,  והנחלת ערכי המורשת הלאומית בארץ  "שיקום, שימור  הוא  שחזונה 
לתכנים ולרעיונות המהווים את המורשת הלאומית, ולהעמיק את הזיקה שחשים כלפיהם העם היהודי בכלל ודור העתיד בפרט. 
לשם כך מקצה התכנית משאבים נכבדים למאות מיזמים ברחבי המדינה המייצגים זוויות מרתקות של ההיסטוריה הלאומית היהודית 

בארץ ישראל. 

פרויקטים בתהליך של הצלה. מימין: בית לנגה, זכרון יעקב. משמאל: מתחם שערי תורה )מתחם הרב קוק(, תל-אביב. צילומים: מחלקת תכנון הנדסי

"ציוני דרך" - תכנית מורשת

תכנית פורסמה בשנת תש"ע, ולקול הקורא נענו מאות מיזמים. 
אלה נבחנו ומוינו כרונולוגית לשבע קבוצות: )1( תקופת המקרא; 
הביניים  ימי  שלהי   )3( והתלמוד;  המשנה  שני,  בית  תקופת   )2(
ומבשרי הציונות; )4( היישוב הישן; )5( העליות הראשונות; )6( העליות 
המאוחרות; )7( תקופת ראשית המדינה. בנוסף מוינו המיזמים לתחומי 
 )4( קרב;  מורשת   )3( ותעשייה;  תשתיות   )2( התיישבות;   )1( תוכן: 
אמנות ואדריכלות; )5( תרבות וחינוך; )6( אתרים ממלכתיים; )7( טבע, 
עיקריים: כיוונים  בשני  מתאפיינת  במיזמים  ההשקעה  וחקלאות.  נוף 

•  שימור: השקעה בשימור נכסי מורשת מוחשיים ובלתי-מוחשיים 
ללא  הבאים,  הדורות  למען  לאומי  ותרבותי  היסטורי  ערך  בעלי 
קשר לאפשרות להנגישם לציבור הרחב בשלב זה. כך התאפשרה 
באופן תקדימי הקצאה של תקציב ייעודי לטובת אתרים שלמרות 
לתקציבי  כה  עד  זכו  לא  האסתטיים  או  ההיסטוריים  ערכיהם 
הרס,  מסכנת  להצילם  קהל,  עבור  תיירותית  והסדרה  פיתוח 
להגן עליהם ולשמור עליהם. האתרים שיקבלו תקציב נבחרו על 
באתר,  הממצאים  של  ההשתמרות  מצב  מוגדרים:  תבחינים  פי 
שיש  והלאומית  ההיסטורית  החשיבות  מייצגים,  שהם  הערכים 
ִאפשר למועצה לשימור אתרים להקצות שמונה  זה  בהם. אפיון 



71 אתרים

בכארבעים  ולטיפול  להצלה  שנים(  שלוש  פני  )על  ש"ח  מיליון 
כנסיות  בתי  מים,  מגדלי  ובהם  ארצית,  בפריסה  שונים  אתרים 

ומבנים חקלאיים.
בביצוע  רבים מושקעים  והנגשה של האתרים: תקציבים  פיתוח    •
תצוגות  של  לשדרוג  הלאומית,  המורשת  נכסי  לשיקום  פעולות 
הצעיר.  היעד  לקהל  ורלוונטיות  חדשות  ביקור  חוויות  ולפיתוח 
והנגשה  פיתוח  תהליכי  בו  ויודגמו  המאמר,  יתמקד  זה  בכיוון 
עוגני  לעשותם  במטרה  חדשים  פרויקטים  בכמה  המקודמים 
משיכה לקהל צעיר וסקרן המתפקד בעולם דינמי שהטכנולוגיה 

שלטת בו. 

השיח השימורי ופעולות השימור וההנגשה באתרים מתמקדים בשנים 
ההיסטורי  האתר  של  הפיזית  הקליפה  של  בשמירה  רק  לא  האחרונות 
באתר  המתקיים  הערך  את  להבליט  שתפקידם  אמצעים  ביצירת  אלא 
ולקרבו למבקרים. היות שבאתרים שונים מגולמים מגוון ערכים, ואלה 
של  המשמעות  מה  העת  כל  לשאול  יש  זמן,  לאורך  להשתנות  עשויים 
בהתאם.  האתר  את  ולפתח  השונים  לקהלים  להתאימו  כיצד  הערך, 
פרשנות,  הנגשת הערכים והמסרים של האתר היא ביסודה שאלה של 
לקדם  נועדה  מורשת  תכנית  ואכן,  סיפור.  לספר  דרך  היא  והפרשנות 
פיתוח של אתרים כך שיעוררו סקרנות, ויתרמו לקשר הנוצר בין האתר 

והמוצג לבין המבקר. 

אביזר הנגשה לכבדי שמיעה - מכשיר הגברה אישי + אוזניות, שילוט גדול ובולט לכבדי ראייה. צילומים: לירון אקרשטיין
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ערכי מורשת: פרשנות והמסרה 
בתל ארכאולוגי

קהל  בין  זיקה  ליצור  הוא  מורשת  תכנית  של  המרכזי  אתגר 
באתר  טבע,  בשמורת  לגלות  עשויים  שהם  מה  לבין  המבקרים 
מורשת,  תכנית  שקידמה  שלהלן,  המיזמים  במוזיאון.  או  היסטורי 
הלא-פורמלי  ובלימוד  הביקור  בחוויית  ומתמקדים  זו,  גישה  מבטאים 
בתל   - פתוח  ארכאולוגי  באתר  זאת  להדגים  קל  בהם.  המתקיים 
שרידים  ממנו  נותרו  ולא  שכבה  על  שכבה  שנבנה  יישוב  על  המעיד 
רבים ומרשימים. לכאורה, התל עצמו אינו מעורר עניין וסקרנות בקרב 
הקהל הרחב. עם זאת חובה לספר את סיפורן של השכבות, המנחילות 
ערך אנושי ומתעדות את אורחות חייהם של בוני התל ואת האירועים 
שעברו עליהם. מי היו בוני התל? מה הם חשבו? מדוע לשמר את התל 
ושכבותיו? נביא לדוגמה שני תלים, תל לכיש ותל יקנעם, את סיפורם 

ואת האופן שערכיהם מובלטים ומסריהם מועברים. 
את תל לכיש מקדמת תכנית המורשת הלאומית במשותף עם רשות 
מתקופת  ביותר  והחשובים  הגדולים  התלים  אחד  זהו  והגנים.  הטבע 
העיר  הייתה  לכיש  עצמה.  רב  ההיסטורי  וסיפורו  בישראל,  המקרא 
השנייה בחשיבותה בממלכת יהודה, והיא נכבשה פעמיים: סנחריב מלך 
ממלכת  התמוטטות  ועם  הספירה,  לפני   701 בשנת  אותה  כבש  אשור 
אשור חזרה לידי ממלכת יהודה אך נכבשה שוב על ידי נבוכדנאצר מלך 
בבל בשנים 588-586 לפני הספירה. אחד הממצאים החשובים הקשורים 
למסע העונשין שערך סנחריב לאחר כיבוש ממלכת יהודה נמצא בנינווה, 

שם גילה החוקר הבריטי אוסטן הנרי לייארד )Layard( את ארמונו של 
סנחריב ובו תבליט המתאר מצור וחורבן, ופליטים משתחווים לשליט 
על יד כסאו. ליד דמותו של השליט נכתב: "סנחריב מלך אשור והעולם 
כולו יושב על כיסא משען ושלל העיר לכיש עובר לפניו". התבליט, המוצב 
כיום במוזיאון הבריטי בלונדון, מייצג את המצור האשורי על לכיש ואת 

המלך סנחריב מקבל את השלל לאחר תבוסת העיר. 
ולאירועים  ועזוב,  פרוץ  לכיש  תל  אתר  היה  רב  לא  זמן  לפני  עד 
המיזם  במסגרת  נוכחות.  הייתה  לא  בו  שהתרחשו  ההיסטוריים 
כגון  ומוכרים  "רגילים"  חלקם  פיתוח,  מאמצי  בתל  כיום  מתבצעים 
מקדמים  לאלה  נוסף  באתר;  מבקרים  מרכז  והקמת  שילוט  שחזור, 

טכנולוגיות המחשה בתל לכיש. הצעת המחשה בתכנון ארכיטיפ בע"מ

תל לכיש. אסף צ, CC BY-SA 3.0, ויקיפדיה
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תל יקנעם. hannay, CC BY-SA 3.0, ויקיפדיה

שחזור  לראות  לקהל  המאפשרים  טכנולוגיים  פרשנות  אמצעי  באתר 
וקימום דיגיטלי של חומות העיר לכיש. בעידן שלכל אחד יש סמארטפון 
בכיס, האפשרויות להמחשה אודיו-ויזואלית הן בלתי-מוגבלות כמעט, 
הארכאולוגי  המחקר  להתפתחות  בהתאם  ולשנותן  לשדרגן  ואפשר 
והמחקר הטכנולוגי. בנוסף, אמצעים אלה מאפשרים השתתפות פעילה 
החייאת  רבודה.  ומציאות  "גיימינג"  באמצעות  באתר  מבקרים  של 
סיפורי הקרב על גבי הרובד הארכאולוגי הפיזי היא מלהיבה ומושכת. 
ביקור  חוויית  להם  ומציעה  באתר  פעיל  לביקור  מבקרים  מזמינה  היא 
למעשה  הוא  זה  זיכרון  המקום.  ערכי  של  ייחודי  וזיכרון  דופן  יוצאת 

התוצר של הביקור, ומכאן חשיבותו.

"אמץ אתר" - שיתוף הקהילה בשימור בתל יקנעם. באדיבות ערן חמו, רשות העתיקות

לחיזוק  קהילתי  כאתר  העתיקות  רשות  ידי  על  פותח  יקנעם  תל 
זהות מקומית. מאז שנת 2008 פועל בתל פרויקט "אימוץ אתר" הכולל 
בעיר.  ד'  כיתות  תלמידי  כל  עם  חינוכית  ופעילות  נופי  פיתוח  שימור, 
התלמידים פעילים בעבודות שימור דוגמת חפירה, בניית לבנים מבוץ, 
פיתוח ושילוט. דוגמה לעשיית התלמידים היא הקמה של "ציר הזמן" 
של התל לאורך שביל העלייה אליו. כל כיתה הייתה אחראית לתקופה 
בנושאי  מעוטרים  קרמיקה  אריחי  הכינה  עליה,  למדה  היא  אחת. 
התקופה ואלה שולבו ב"ציר הזמן". התל, הממוקם בכניסה לעיר, נעשה 

נקודת משיכה מרכזית ומוקד לגאווה מקומית. 

התנסות אישית: אתר "חומה ומגדל"
 בתל עמל

אישית  מעורבות  יוצרת  הפרשנות  שבו  האופן  את  מדגים  אתר 
בעל  היסטורי  לסיפור  אותו  וחושפת  המבקרים  קהל  של 
גן  הלאומי  הגן  בתחום  מצוי  האתר  ורלוונטיות.  משמעויות  השלכות 
כדרך  שנבחר  ומגדל",  "חומה  מדגם  יישוב  משחזר  והוא  השלושה, 
להתמודד עם מגבלות ההתיישבות על הקרקע בתקופת המרד הערבי
)1939-1936(. כיום יכול המבקר להיכנס לדגם בגודל אמתי וללמוד על 
מבצעי התיישבות שנועדו לעקוף את גזרות "הספר הלבן" של פאספילד 
ההתיישבות  של  הרחבתה  את  למנוע  שנועדו  גזרות   -  )Passfield(

היהודית ואת הקמתם של יישובים חדשים. 
עמק  האזורית  המועצה  גופים:  כמה  במשותף  פועלים  במיזם 
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בו  חלו  ולא  המקום  רוח  על  שמר  הצריף   .1973 בשנת  פטירתו  ביום 
ייכנס  רגע  בעוד  כי  למבקר  נדמה  כך  ומשום  השנים,  במהלך  תמורות 
גבי  על  המונחים  הספרים  מאלפי  באחד  ויעיין  לספרייה  בן-גוריון 
המדפים שמאחורי שולחנו. האותנטיות של המקום היא חלק מקסמו. 
בן-גוריון  של  בקשתו  פי  על  לאומי  לאתר  הוכרז  בן-גוריון  צריף 
הביקור  חוויית  תועשר  מקדמת  מורשת  שתכנית  במיזם  בצוואתו. 
ועם  בן-גוריון  דוד  של  וחזונו  הגותו  דמותו,  עם  מפגשים  באמצעות 
הנושאים שעמדו ועומדים על סדר יומה של החברה הישראלית. בנושאים 
אלה נכללים חזון ההתיישבות בנגב, חלוציות, מנהיגות, צה"ל, מיעוטים 
ודמוקרטית. ביזמת מכון בן- יהודית  ומדינת ישראל כמדינה  בישראל 
גוריון ובשיתוף מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל הוחלט להשמיש 
ההיבט  של  היקפו  את  ולהרחיב  בקיבוץ  הנמצאים  צריפים  שני  עוד 
לנושא  ייעדו  הערכי בביקור. את מבנה הגבס הראשון שהוקם בקיבוץ 
חזון הנגב וההתיישבות, וזאת באמצעות תצוגה מרכזית אשר ממחישה 
בנושאים  לדיון  יועד  נוסף  מבנה  ובעתיד.  בהווה  בעבר,  ההישגים  את 
ספציפיים )אפשר להתאים את התכנים לקהלי היעד - לדוגמה: הקניית 
ויהדות  ישראל  יחסי  בנושא  דיון  תיכון,  לתלמידי  מנהיגות  יכולות 
התפוצות עם קבוצות נוער המגיעות לישראל במסגרת פרויקט תגלית(. 
ליצור  כדי  נעזרים באמצעים טכנולוגיים אישיים  זו המבקרים  בתצוגה 
דיון פעיל. באלה נכללים סרטונים ושאלונים המוקרנים על גב מסכים 
אישיים וקבוצתיים. האמירות והתגובות נקלטות במחשבים ומקדמות 
בכיתות  הביקור  בהמשך  לפתח  אפשר  ואותו  ומובנה,  ממוקד  דיון 
המיועדות לכך. בנוסף, כל מבקר מוזמן לשלוח לעצמו את פרופיל הדיון 
עם  היכרות  לרגש:  הפונה  מיצג  מתקיים  האחרון  בצריף  לעצמו.  שיצר 
ודיון בתכונות הנדרשות ממנהיג. באמצעות מיצובו  בן-גוריון המנהיג, 
של האתר והפיכתו מצריף מגורים בודד למוקד מוזיאלי מקווה תכנית 
מורשת לקרב את חזונו ומורשתו של בן-גוריון לציבור הרחב ולהתאימו 

לרוח הזמן.

המעיינות, רשות הטבע והגנים ומועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. 
רגשית היסטורית באמצעות התנסות אישית.  חוויה  נועד לשחזר  הוא 
בחשכת  בשיירות  ינוע  בזמן,  אחורה  יחזור  המבקר  המתוכננת  בחוויה 
הלילה וייפגש עם דמויות אחדות אשר יזהירו, ידרבנו ויעודדו אותו לייסד 
נקודת יישוב חדשה. המיזם יסתיים בפעילות קבוצתית אינטראקטיבית 
הסיפור. לגיבור  הופך  עצמו  המבקר  זה  בתהליך  המגדל.  הקמת  של 

צריף בן-גוריון בשדה בוקר

ישראל  מדינת  של  הראשון  הממשלה  ראש  של  המגורים  ריף 
התגורר בצריף  בוקר.  שדה  בקיבוץ  נמצא  בן-גוריון  דוד 
שהיה  כפי  בדיוק  נותר  והוא   ,1953 משנת  פולה  אשתו  עם  בן-גוריון 

אתר "חומה ומגדל" תל עמל בגן השלשה. צילום: עירית עמית-כהן

פרויקט "ציוניוני הדרך" )פיתוח מיזמים( בגן הפעמונים באתר חומה ומגדל.
צילום: נטע רוזנבלט
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צריף בן-גוריון בשדה בוקר. באדיבות האתר 

הדמיה לצריף עם פעילות אינטראקטיבית. באדיבות ניצן רפאלי, בריז קריאייטיב בע"מ
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אדר' ליאורה בארי, מנהלת תחום המורשת המוחשית ב"תכנית מורשת 
בריכוז  עוסקת  זו  במסגרת  הממשלה.  ראש  דרך" שבמשרד  ציוני   -
ובליווי צוותי תכנון לשם ביצוע פעולות לשימור, לשדרוג ולפיתוח אתרי 

מורשת ברחבי הארץ.

 *

סיכום 

ביקור.  אתרי  בתוך  מיזמים  כ-150  כיום  מקדמת  מורשת  כנית 
אליהם נוספים עוד כמאה מיזמים שזכו לתקציב מוגבל של עד 
50 אלף ש"ח לביצוע שדרוג באתר לטובת חוויית הביקור. כותרת המיזם 
החווייתי היא "ציוניוני דרך", ובאמצעות המועצה לשימור אתרים הוא 
הושלם בתוך שנה. לתחום זה נוסף נדבך שלם של חשיפה והנגשה של 
ארכיון  )ובהם  שלמים  ארכיונים  הבלתי-מוחשית,  המורשת  עולמות 
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל( זוכים לדיגיטציה בסטנדרטים 

גבוהים, לתיעוד ולהנגשה באמצעים אינטרנטיים הפתוחים לכול. 
מורשת  שתכנית  הגדולה  החשיבות  את  ממחישות  אלו  דוגמאות 
מועצה  לצד  הפיזי.  לשימורו  נוסף  באתר  הביקור  לחוויית  מייחסת 
לשימור אתרי מורשת בישראל אנו שותפים למהפכה בעולם השימור, 
הרואה בערכי המקום את הקריטריון לאופן שימורו. הדגש הרב שמושם 

הפקת  חדשים,  מבקרים  מרכזי  הקמת  ובהם  המסרה,  אמצעי  בפיתוח 
החדשים  האתרים  בכל  ביטוי  לידי  בא  מיוחדים,  פעילות  וימי  סרטים 
אתרי  של  מערך  ליצור  המועצה  של  תכניתה  ואכן,  המועצה.  שבחסות 
מורשת לאומית תבסס את הזיכרון הקולקטיבי ותשמור על תפקידו - 
לקשור את העבר להווה ואת ההווה לעתיד כך שכל מבקר ירגיש חוליה 

בשרשרת זו. 

*   עמוד 69: טכנולוגיות המחשה בתל לכיש. הצעת המחשה בתכנון ארכיטיפ בע"מ 
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חקיקת השימור והרפורמות בחוק התכנון והבנייה: 
לאן פנינו?
גדעון קורן

הוראת חוק הינה אמצעי רשמי ומחייב, מנוסחת בכתב, בהירה וברורה, שניתנת לאכיפה. שימור 
מורשת תרבותית הוא פעולה שמטרתה להגן על נכסים בעלי ערכים ולהבטיח שאפשר יהיה להורישם 
גם לדורות הבאים. משום כך, ההחלטה לחוקק חוק לשימור המורשת התרבותית משמעה לא רק 
מתן כלים להבטיח את שמירתם של נכסים שערכיותם הגבוהה זיכתה אותם למעמד ולהתייחסות 
חיזוק  נמצא  זו  דקדקנית  לאמירה  השימור.  פעולת  של  יישומה  את  להבטיח  גם  אלא  מיוחדים, 
בישראל בהחלטה לכתוב "תוספת" לחוק התכנון והבנייה; תוספת שכוונתה להצביע על חשיבות 
ההוראה, ייחודה וייעודה. אלא ששינויים בהחלטות מדינה, רפורמות תכנון, כללים וחוקים מחייבים 

התבוננות מחודשת ב"תוספת" ותהייה אם מילאה ואם היא עדיין ממלאת את ייעודה.
המידע שלהלן הוצג בחלקו בפרסומים קודמים של המועצה ובעיתון אתרים המגזין - 2 )2012(. 

במאמר זה הושם דגש בשינויים שחלו בחקיקה ובהתייחסות למעמדה בתהליך השימור.
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תיקון 31 לחוק )תשכ"ה, 1965( - חקיקת 
התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה

הסיבות לתיקון
וזו  תקדים,  חסרת  פיתוח  תנופת  קיומה  בשנות  ידעה  ישראל  מדינת 
סביבתיים  לצרכים  נמוך  לתעדוף  המדינה  של  ימיה  בראשית  הביאה 
הקהל  בדעת  דומים  ולעדיפות  ליחס  זכה  השימור  תחום  ותרבותיים. 

ובקרב ציבור מקבלי ההחלטות.
העות'מאנית  החקיקה  בסיס  על  המדינה  קמה  המשפטי  במישור 
בחקיקה  עוגן  השימור  בתחום  הקמתה.  לשנת  שקדמה  והמנדטורית 
במפורש  בחוק1  מוגדרות  אלה  "עתיקות".  לשימור  כבוד  של  מקום  זו 
כבעל  נקבע  אם  אחריה,  או   1700 שנת  לפני  אדם  בידי  שנעשה  כנכס 
ערך היסטורי והוכרז כ"עתיקה" על ידי שר החינוך והתרבות. כך זכתה 
המורשת הארכאולוגית במדינה להגנה מיום הקמתה. מנגד, החקיקה 
את  ואילך.   1700 משנת  "חדשים",  באתרים  עסקה  לא  המנדטורית 
למעשה  הלכה  מסרה  וה-20  ה-19  מהמאות  מורשת  בנכסי  הטיפול 
נפרדת  התייחסות  ללא  לרוב,  מקומיים  תכנון,  מוסדות  של  לטיפולם 
במרחבים  בעיקר   - הפיתוח  תנופת  רקע  על  כך,  השימור.  לנושא 
המורשת  בשימור  לטפל  לצורך  המודעות  ונזנחה  נשכחה   - העירוניים 
מראשית  הארץ  בתולדות  נקשרו  אשר  רבים  ומבנים  אתרים  הבנויה. 
ִתלם  על  שנותרו  ואלה  ונהרסו,  נזנחו  החדשה  היהודית  ההתיישבות 

סבלו מהזנחה ומהיעדר אחריות ממלכתית לגורלם.
בעקבות דיון שקיימה הכנסת בשנת 1984 נולדה המועצה לשימור 
מבנים ואתרי התיישבות, גוף שבהגדרתו אינו ממלכתי. אולם מבחינות 
רבות יצרה החלטה זו את הקשיים שהמועצה מתמודדת עמם גם כיום, 
ממשית  התנערות  ביטאה  ציבורי-למחצה  לגוף  הטיפול  הפניית  שכן 
מהצורך בטיפול ממלכתי בסוגיה. הבחנה זו בולטת במיוחד לאור קיומן 
עוסקות  הן  וגם  משפטי  מעמד  ניתן  שלפעילותן  ציבוריות  רשויות  של 
אף  על  והגנים.  הטבע  ורשות  העתיקות  רשות   - ובשמירתה  במורשת 
לאורך  לשימור  ותרומתה  הישגיה  על  חולק  שאין   - המועצה  הקמת 
השנים - לא היה בנמצא כלי סטטוטורי משמעותי אשר בכוחו להבטיח 
בצורה  "עתיקות"  מוגדרים  שאינם  ערך  בעלי  ומבנים  אתרים  שימור 
הבנייה,  לשלב  ועד  והפיתוח  התכנון  משלב  בהם  ולטפל  מערכתית, 

השימור הפיזי ובחירת התפקוד עבור האתר.

חוק התכנון והבנייה לפני תיקון 31
אפשר  "אי  לחוק   31 תיקון  לחקיקת  קודם  הרווחת,  התפיסה  לפי 
סטטוטורי  לטיפול  הדרך  את  שסלל  הוא  התיקון  ורק  לשמר",  היה 
והבנייה,  התכנון  חוק  נכונה.  אינה  זו  תפיסה  השימור.  בנושא  ראוי 
)פקודת  המנדטורית  הפקודה  על  בהתבסס   1965 בשנת  שנחקק 
הפיזי  בפיתוח  הכרוכות  הסוגיות  את  להסדיר  בא   ,)1936 ערים  בניין 
בישראל, תוך כדי ניסיון לשמור על איזון בינו לבין זכויות הפרט, בעיקר 

במישור הקנייני. 
בחוק המקורי, נקבעה היררכיה תכנונית )הן ביחס למוסדות התכנון 
וועדות מקומיות( הן ביחס לתכניות  - מועצה ארצית, ועדות מחוזיות 
המתאר שיוכנו )תכנית מתאר ארצית, מחוזית ומקומית - וכן תכניות 
מפורטות( ולמטרותיהן. נקבעה אף מסגרת זמן להכנת תכניות ברמות 

השונות והוגדרו מטרותיהן. 
61 לחוק פירט המחוקק את מטרותיה של תכנית המתאר  בסעיף 
המקומית וקבע, בין היתר, כי מטרות אלה כוללות "שמירה על כל בניין 
וכיוצא  ארכאולוגית  היסטורית,  אדריכלית,  חשיבות  להם  שיש  ודבר 
כי  המחוקק  קבע  מפורטות  לתכניות  בהתייחס  גם   .)3 )ס"ק  באלה" 
מקומות,  על  "שמירה  בעניין  הוראות  היתר,  בין  בהן,  לקבוע  אפשר 
היסטורית,  דתית,  לאומית,  חשיבות  להם  שיש  אחרים  ודברים  מבנים 
המסקנה  לחוק(.   ]5[69 )בסעיף  אסתטית"  או  מדעית  ארכאולוגית, 
מוסדות  היו  חייבים  המקורי  החוק  במסגרת  כבר  כי  היא  המתבקשת 
אף  אלא  המדינה,  של  הפיזי  לפיתוח  רק  לא  דעתם  את  לתת  התכנון 

לשימורם ולשמירתם של בניינים ראויים לשימור. 
הדבר לא קרה מסיבות רבות, ותנופת הפיתוח שעמדנו עליה לעיל 
הייתה רק אחת מהן. האינטרסים הכלכליים של גורמים בתחום הנדל"ן 
לבעלי  פיצויים  לשלם  לחובה  אף  נודעת  רבה  והשפעה  נוסף,  גורם  היו 
197 לחוק( - פיצוי שתשלומו  זכויות הנפגעים מתכניות שימור )סעיף 
נדרש מכיסה של אותה ועדה מקומית האמורה להכריע בעד השימור. 

ניתוח סיבות אלה חורג ממסגרת מאמר זה.
על רקע זה נקטה המועצה בסוף שנות השמונים יזמה לתיקון החוק, 
ההכרה  את  תחזק  השימור  לנושא  מיוחדת  תוספת  שהקדשת  בהנחה 
הערכית בשימור, תרחיב את המודעות לו, תביא לטיפול מיוחד בתכניות 
לשימור ותיצור איזון נכון יותר בין צורכי הפיתוח לבין צורכי השימור.

קרוב ל-25 שנים חלפו מאז חקיקת התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה. נוכח הרפורמות הנדונות כיום באשר לחוק התכנון והבנייה נראה 
כי הגיעה השעה לבחינה מחדש של מצב חקיקת השימור בישראל. 

במאמר זה אנסה להציג בקצרה את חקיקת השימור הקיימת; כיצד השפיעה התוספת הרביעית על היקף ההגנה המשפטית הניתנת לאתרים 
לשימור; מה האיומים שנחשפנו אליהם כתוצאה מהרפורמות בחוק התכנון והבנייה ומה צפוי לנו בעתיד. כדי להציג את התמונה באופן מלא 
ככל האפשר אצעד בנתיב כרונולוגי. בתחילה אבאר בקצרה את המצב שהיה נוהג עובר לחקיקת התוספת הרביעית לחוק. על רקע זה אציג 
את השינויים שנעשו בתוספת הרביעית ואת השפעתם, אפרוס את ניסיונותיה של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל לתקן את החוק כדי 

לפתור בעיות שלא נמצא להן פתרון בתיקון, ולבסוף אתייחס בראי השימור לרפורמות המוצעות כיום.

1 חוק העתיקות, תשל"ח - 1978
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תיקון 31 - התוספת הרביעית לחוק: יתרונות וחסרונות
מעטות  שנים   ,1991 בשנת  התקבל  והבנייה  התכנון  לחוק   31 תיקון 
לאחר הקמת המועצה. התיקון הוסיף נדבך משמעותי ביחס הסטטוטורי 
והבנייה  התכנון  לחוק  שהוכנסה  היות  והמבנים,  האתרים  לשימור 
התוספת הרביעית שעניינה שימור אתרים. בכך הצטרף שימור האתרים 
דוגמת   - והבנייה  התכנון  בחוק  מיוחד  מעמד  להם  יש  אשר  לנושאים 
הסביבה  על  ושמירה  לחוק(  הראשונה  )התוספת  חקלאיות  קרקעות 

החופית )התוספת השנייה(.
כאמור לעיל, לא הייתה מניעה סטטוטורית לקדם את השימור אף 
לפני חקיקת התוספת הרביעית. עם זאת, התוספת הביאה לשינוי ניכר 
הן במישור התודעתי הן במישור המעשי: הסדרה נפרדת ומפורטת של 
ששיקולי  כך  והבנייה  התכנון  בהליכי  והמבנים  האתרים  שימור  נושא 
ברשות  ויוקמו  ההליכים,  של  הראשונים  בשלבים  כבר  יועלו  השימור 
בנושא  וביצועיות  תכנוניות  סמכויות  בעלות  שימור  ועדות  המקומית 

השימור. להלן עיקרי השינויים שהביאה התוספת הרביעית: 
•   הקמת ועדות לשימור אתרים ברשויות המקומיות: תפקידן של 
אתרים  שימור  בעניין  מקצועיות  המלצות  לתת  הוא  אלו  ועדות 
בתחום  לשימור  ומבנים  אתרים  של  רשימה  ולהכין  ומבנים 

שיפוטה של הוועדה.
אשר  נכס  לבעל  להורות  לשימור  הוועדה  הסמכת  פיזי:  שימור     •
מיועד לשימור לעשות עבודות אחזקה ושיפוץ של הנכס, במקרה 
ולחייב  של סכנה ממשית למבנה לבצע פעולות אחזקה בעצמה 
אף  קיצוניים  ובמקרים  השיפוץ,  הוצאות  בהחזר  הנכס  בעל  את 

להפקיע את הנכס מבעליו.
•   תכנית לשימור אתרים: הסמכת הוועדה להגיש לוועדות התכנון 
בחוק  הורחבה  כיום  כי  לציין  ראוי  אתרים.  לשימור  תכנית 

הסמכות ליזום תכניות, אך עת נחקקה התוספת הרביעית מדובר 
היה בחידוש משמעותי באפשרות ליזום תכנית על ידי מעוניינים 

בדבר.
שינויים  ביצוע  שבו  "רגיל",  בבניין  כמו  שלא  פנימיים:  שינויים     •
לאור  בנייה,  היתר  מצריך  אינו  פנימיים  כשינויים  המוגדרים 
גם  נמצאים  העובדה שבבניינים רבים לשימור הערכים המוגנים 
היתר  טעון  יהיה  פנימי  שינוי  שגם  התוספת  קבעה  הבניין  בתוך 

בנייה, אם נקבע הדבר בתכנית לשימור. 
שבמבחן  הרי  שחקים,  הרקיעו  הרביעית  מהתוספת  שהציפיות  אף 
המעשה היא לא הצליחה לחולל את השינוי המיוחל שכה רבים קיוו לו. 

הבעיות העיקריות שלא נפתרו הלכה למעשה היו אלה: 
השימור  ועדות  את  הקימו  הרשויות  השימור:  ועדות  כישלון     •
בעצלתיים. אמנם התוספת קבעה כי על כל ועדה להכין רשימת 
מועד  קבעה  לא  אך  שנתיים,  של  תקופה  בתוך  לשימור  אתרים 
בהקמת  אפוא  התמהמהו  רבות  רשויות  עצמה.  הוועדה  להקמת 
הוועדות ורבות לא עמדו ביעד שנקבע להכנת הרשימה. עד היום, 
מאושרת.  רשימה  אין  )ירושלים(  מרכזיות  ואף  רבות  ברשויות 
כדי  היה  לא  רבות  ברשויות  השימור  ועדות  במבנה  לכך,  נוסף 
ובנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  מספק  נגד"  "משקל  ליצור 
ולמדיניותה. ברשויות אחדות ועדות השימור אף הפכו לחותמת 
פעולות  להצדקת  תאנה  ולעלה  המקומית  ההרס  למדיניות  גומי 
המקומיות  הרשויות  על  המדינה  מבקר  דוח  אנטי-שימוריות. 
)דצמבר 2005: 137-57( הציג עניין זה, ובהסבר לחוסר הפעילות 
הרחבה  חסרה  לחוק  שבתוספת  ציין  המקומיות  הרשויות  של 
אפקטיביים  "כלים  בה  אין  וכי  בפועל,  השימור  לביצוע  הנחוצה 

להגנה על מבנים ואתרים ראויים לשימור".

ולהתמודדות מול לחצי פיתוח. שני התצלומים צולמו  לניהול, לפיקוח  אופן השימור אלא גם לדאוג  תפקידו של חוק, לא להסתפק בהוראה על 
ברומניה, אחד בבוקרשט )מימין( והשני בעיר סיביו. הנכס הוכרז לשימור אבל התשתיות, קווי החשמל והתקשורת, לא מתחשבים. 

צילומים: עירית עמית-כהן
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שרצה  מקומי  תכנון  מוסד  הראינו,  שכבר  כפי  שימור:  תכניות     •
לשמר יכול היה לעשות כן אף לפני תיקון 31. מנגד, מוסד תכנון 
גם  השימור  למען  מלפעול  פטור  היה  בשימור  חפץ  שלא  מקומי 
לאחר חקיקת התוספת. במילים אחרות, השארת סוגיית ביצוע 
השימור והיקפו לשיקול דעתו של מוסד התכנון המקומי הביאה 
את  קידם  שלא  מקומי  תכנון  מוסד  אותו  תכנוני.  קוו  לסטטוס 
השימור, על אף הסמכות לעשות כן בסעיפים 61 ו-65 לחוק, לא 
פעל לקדם את השימור גם לאחר תיקון החוק. הדגש על הכנת 
לשלם  ִאפשר  אף  תכנית,  של  תוקף  הנעדרות  השימור,  רשימות 
"מס שפתיים" לערכי השימור באמצעות הכנת רשימות, אך לאלה 
לא היה מעמד משפטי מחייב. יתר על כן, פעולות פיזיות בנכסים 
- תוספות בנייה, שינויים מהותיים ואף הריסתם, שהיו אפשריות 
הנכס  הכללת  עקב  להימנע  יכלו  לא   - שבתוקף  התכניות  מכוח 

ברשימת האתרים לשימור. 
פיצוי  זכות  לנפגע  מקנה  והבנייה  התכנון  חוק  הנפגעים:  פיצוי     •
רחבה, וזו מוטלת על הוועדה המקומית. כך נוספו לעלות תהליך 
הנפגעים.  פיצוי  של  הבלתי-מבוטלות  העלויות  עצמו  השימור 
עלויות אלו גרמו לא אחת לרשויות המקומיות לוותר על שימור 
אתרים. יתר על כן, התיקון הרביעי אף הגן על הוועדות המקומיות 
8 לתוספת( כי אף במקרים שבהם תוכן תכנית  כשקבע )בסעיף 
לשלם  המקומית  הוועדה  תיתבע  אם   - תוקף  ותקבל  שימור 
את  לבטל  רשאית  תהיה  היא  לחוק   197 סעיף  מכוח  פיצויים 

התכנית לשימור כדי למלט עצמה מלשאת בנטל הפיצוי.
די  העניק  לא  המתוקן  החוק  מספקת:  אכיפה  יכולת  היעדר    •
סמכויות למניעת פגיעות פיזיות באתרים המיועדים לשימור. על 
בהן  להתייעץ  חובה  בחוק  הייתה  לא  השימור  ועדות  הקמת  אף 

ולא ניתנו להן כל סמכויות אכיפה מיוחדות לאתרים בשימור.
•   ניגוד עניינים מבני: מינוין של הוועדות לשימור על ידי המועצות 
בלתי- מצב  פנימית,  סתירה  יצרו  להן  והכפפתן  המקומיות 
"נתנו לחתול לשמור על השמנת". היבט אחד קשור  הגיוני שבו 
בתחום  ובבנייה  בפיתוח  מעוניינת  המקומית  שהרשות  לעובדה 
ניכרת.  וחברתית  כלכלית  משמעות  להם  שיש  משום  שיפוטה, 
כך, רק במקרים חריגים מונתה ועדת שימור שתהווה משקל נגד 

למדיניות הרשות המקומית.
בתוספת  שנקבע  השימור  ועדות  מהרכב  השימור:  ועדות  הרכב     •
הרביעית נעדרים אנשי מקצוע. למעשה חובה לאייש את ועדות 
בלבד.  מייעץ  במעמד  הוא  וגם  אחד,  מקצוע  באיש  רק  השימור 
נוכחות אנשי מקצוע בוועדות השימור יכולה הייתה לתת משקל 
הדיון  הסטת  בוועדות.  "טהורים"  שימור  לשיקולי  יותר  רב 
מהמישור המקומי, רווי האינטרסים, למישור המחוזי ואף הארצי, 
השימור,  בתחום  ואובייקטיבי  מקצועי  לגוף  סמכות  מתן  או 
לתרום  יכולה  הייתה  היא  גם  מקומיים,  מאינטרסים  המנותק 

לאיכות ההליכים במוסדות התכנון.
השנים שחלפו מאז שנחקק התיקון לחוק התכנון והבנייה ועד לביקורת 
תהליך  בבחינת  היו   )2005-1991( המדינה  מבקר  שפרסם  הרשמית 

של ניסוי ותהייה. על רקע ההתפתחויות שחלו בעולם בנושא המורשת 
על  וההשלכות  לתופעה  העולם  מדינות  של  ההתייחסות  התרבותית, 
על להמליץ  אתרים  לשימור  המועצה  החליטה  הישראלית,  הגישה 
אופרטיביים  כלים  יציג  ובעיקר  הזמן,  לצורכי  שיתאים  נוסף  תיקון 

לשימור ולמימושו.

הצעת החוק של המועצה לשימור אתרים

הכנסת  שולחן  על  אתרים  לשימור  המועצה  הניחה   2005 שנת 
מטרת  והבנייה.  התכנון  לחוק  הרביעית  לתוספת  נוסף  תיקון 
לעיל  שהוצגו  לבעיות  יותר  טוב  מענה  לתת  לנסות  הייתה  זה  תיקון 
ולהקנות כלים אפקטיביים יותר להגנה על מבנים ועל אתרים לשימור. 
שאיפותיה  מלוא  את  לכלול  לא  המועצה  החליטה  רבים  לבטים  לאחר 
בהצעת החוק, והגישה הצעה מינימליסטית, נטולת השלכות תקציביות, 
משרדי  זאת,  למרות  להתקבל.  יותר  רב  סיכוי  לה  שיהיה  היה  שנראה 
אף  התנגדו  נוספים  וגורמים  התכנון  ִמנהל  בדבר,  הנוגעים  הממשלה 

להצעה צרה זו. בין יתר הדברים הציע התיקון סעיפים אלה:
•   לחזק את מעמדן ואת מקצועיותן של ועדות השימור - באמצעות 
הכנסת גורמים מקצועיים ואובייקטיביים לוועדות ומתן משקל 

גדול יותר לוועדות השימור במסגרת ההליך התכנוני. 
•   להבטיח את השלמתן של הכנת רשימות השימור באמצעות מנגנון 
יוכלו  לשימור  המקומית  לוועדה  חיצוניים  גורמים  גם  שלפיו 

לקדם רשימות של אתרים, אף בלי שיתוף פעולה מצדה.
בנושא  מקצועיים  גורמים  עם  התייעצות  המחייב  מערך  לקבוע     •
שימור אתרים במקום שבו עוסקת תכנית במבנה ו/או במתחם 

לשימור.
•   לעודד בעלי נכסים לשימור לבצע פעולות שימור, חיזוק ושחזור 

כנגד הטבות מס.
•   לצמצם את הזכאות לפיצויים במקרים של פגיעה בזכויות עקב 
שיאפשר  באופן   197 לסעיף  חלופי  פיצוי  מנגנון  ולקבוע  שימור 
מתן זכויות בנייה במקום שבו יש פגיעה מוכחת בזכויותיהם של 

בעלי הנכסים.
למבנים  הנגרמות  פגיעות  על  והענישה  האכיפה  את  להגביר     •
יזם  של  בדרכו  העומד  היחיד  המכשול  רבות  פעמים  לשימור. 
לו לעבור  ו"משתלם"  זכויות הוא מבנה לשימור,  נדל"ן למימוש 
גדולים.  להרוויח סכומי כסף  כדי  ולהרוס את המבנה  על החוק 
לכן חשוב שהחוק יכלול מנגנון לענישה מכבידה על פגיעה או על 

הריסה של מבנים המיועדים לשימור.
למרבה הצער, על אף התמיכה שקיבלה הצעת החוק מחברי כנסת באופן 
אישי, היא לא התקדמה ולא הגיעה לכלל דיון ממשי באפשרות הכללתה 
בספר החוקים של מדינת ישראל. את ההסבר לקיפאון זה אפשר לתלות 
בחששות המשרדים ממעורבות יתר של גופים ציבוריים בהליכי תכנון, 
מפגיעה בזכויות הפרט על רכושו ומחשיפת הרשויות לדרישות לפיצוי 

כלכלי שהן יתקשו לעמוד בהן.
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בד בבד עם העיכוב בקידומה של הצעת החוק החלו להידון יזמות 
חקיקה אחרות. בהקשר זה ראוי לציין בעיקר את הוועדה שקמה לבחינת 
בתכנית  שינוי  עקב  בזכויות  פגיעה  על  הפיצוי  באופן  ברפורמה  הצורך 
מאחר  והבנייה.  התכנון  לחוק   197 סעיף  הפעלת  ובאמצעות  מתאר 
שחלק מהצעות המועצה עסקו בנושאים שנידונו בוועדה זו )ובצוותים 
כנסות  שהגישה,  החוק  הצעת  עם  להמתין  המועצה  התבקשה  אחרים( 

התפזרו ונבחרו מחדש וכך נדחו הדברים שוב ושוב. 

הרפורמות בחוק התכנון והבנייה

של  להגנה  נזקק  הוא  ולכן  ציבורית,  תופעה  במהותו  הוא  ימור 
של  לידיהם  עובר  בשימור  שהטיפול  ככל  ציבוריים.  גורמים 
הפיתוח  להעדפת  חשש  יש  פרטיים  גורמים  של  או  מקומיות  רשויות 

ולהתעלמות מהשימור, מערכיו ומתפקידיו.
על  ישראל  ממשלת  החליטה  הקודמת  הכנסת  של  כהונתה  בימי 
שיעסוק  צוות  והקימה  והבנייה,  התכנון  בחוק  מקיפה  רפורמה  ביצוע 
בכך. בשנת 2009 החלה הממשלה במהלך עמוק ורחב של שינוי הליכי 
לחול  היה  אמור  הרפורמה  במסגרת  ישראל.  במדינת  והבנייה  התכנון 
שינוי רחב היקף בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, העוסק בתכנון 
ובהסדרת הבנייה במדינת ישראל, שינוי שיהיו לו השלכות רבות גם על 

השימור.
המטרה המוצהרת של הרפורמה הייתה ליעל ולזרז את הליכי התכנון 
והבנייה בישראל. הממשלה טענה כי ההליכים הביורוקרטיים הנדרשים 
קשים  הם  השונים  והבנייה  התכנון  הליכי  במסגרת  ישראל  במדינת 
את  לסגור  מחליט  אשר  באזרח  כשמדובר  הן  נכון  הדבר  ומסובכים. 

מרפסת ביתו ונאלץ לוותר על רצונו עקב הסרבול הכרוך בהליכי התכנון 
הביורוקרטיים  שהמכשולים  ביזמים,  כשמדובר  הן  ההיתרים,  ומתן 
שבביצוע  הכלכלית  הכדאיות  את  בספק  מעמידים  בהם  נתקלים  שהם 
פרויקטים ומחייבים עלויות מימון גבוהות. אלה "מגולגלות" אל רוכשי 
הדירות ומביאות לנסיקה במחירן. הרשויות המקומיות עצמן נתקלות 
בהליכים מורכבים ברמה המחוזית והארצית כאשר הן מבקשות לחדש 
ההליכים  התמשכות  הממשלה,  לשיטת  בתחומן.  המתאר  תכניות  את 
כל  על  מעיקים  הקיים  והבנייה  התכנון  חוק  במסגרת  הוועדות  וריבוי 

שדרת הנזקקים לפעול במסגרת החוק.
במסגרת  במלואה  להציגה  נוכל  ולא  מורכבת  שהוכנה  הרפורמה 
לייעל את הליכי ההתנגדויות  כי היא הציעה  ייאמר  זו. בתמצית  קצרה 
הקיימים,  התכנון  הליכי  את  ולשפר  לייעל  בנייה,  לתכניות  המוגשים 
של  סמכויותיהן  את  להרחיב  המחוזיות,  המתאר  תכניות  את  לבטל 
של  יותר  ויעיל  חדש  מערך  ולבנות  ובנייה  לתכנון  המקומיות  הוועדות 
בניתוח  אתמקד  הדברים,  מטבע  ופרטניות.  כוללניות  מתאר  תכניות 

ההיבטים המרכזיים המשליכים על עתיד השימור.
המוצעת  ברפורמה  והבנייה  התכנון  הליכי  את  לייעל  הצורך  בשם 
הוצע לשנות מן היסוד הסדרים רבים בחוק. רבים מהם עלולים להשפיע 
מגמה  למשל,  כך,  כיום.  מתקיימים  שהם  כפי  השימור  הליכי  על  רבות 
התכנון  כלל  את  בהדרגה  להעביר  היא  הרפורמה  של  ומרכזית  ברורה 
המפורט לסמכותן של הוועדות המקומיות, וליצור תמריץ להתמקצעות 
ולהתייעלות שלהן. נראה שמגמה זו עשויה להיות בעוכריו של השימור, 
שכן הניסיון המצטבר מוכיח כי ברוב המקרים, הוועדות המקומיות הן 
לחצים  בשל  גם  וזאת  השימוריים,  מההיבטים  להתעלם  יותר  שנוטות 
הגוף  שהן  משום  וגם  המקומית,  ברמה  וציבוריים(  )פוליטיים  שונים 
הדגש  העברת  קיימות.  בזכויות  פגיעה  בגין  הפיצוי  עלות  בנטל  הנושא 

חוק שימור דינמי: תפיסת האותנטיות וגווניה
סיביו, רומניה, ספטמבר 2014: כדי לשחזר את גג הכנסייה יצרו רעפי קרמיקה חדשים. במקום להשתמש ברעפים הישנים, הסדוקים והדהויים, 
העדיפה הרשות לשחזר את הגג באמצעות תיעוד מוקפד, בחירת חומר, הישענות על טכנולוגיה וסגנון של המאה ה16. לטענת הרשות והמשמרים, 

חוק השימור המקומי לא כולל התייחסות לכדאיות כלכלית וגם לא לאותנטיות, שני נושאים שהחלו לעסוק בהם רק בשנים האחרונות.
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חלק  הרחקת   - בה  חפצה  שהמועצה  למגמה  מנוגדת  המקומית  לרמה 
מתהליך קבלת ההחלטות מהמישור המקומי והעברתו למישור המחוזי, 

כדי להתגבר על ניגוד העניינים המובנה הקיים ברמה המקומית.
מכוח  הוקמו  אשר  השימור  ועדות  את  לבטל  גם  הציעה  הרפורמה 
התוספת הרביעית ולהעביר את סמכויותיהן לוועדה המקומית ולמהנדס 
הוועדה המקומית, בהתאמה. להצעה זו יש משמעות שלילית ניכרת, שכן 
את  מבטלת  נפרד,  כנושא  השימור  נושא  של  מחשיבותו  ממעיטה  היא 
הטיפול התכנוני הנפרד שיכלו ועדות השימור לקיים מול ואף "לעומת" 
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. כך עלול משקל הנגד המקצועי, שיועד 

לכתחילה לוועדות השימור, להיות מנוטרל כליל.
חקיקה  ליזמת  סיכוי  כל  אין  כי  ברור  היה  זו  התפתחות  רקע  על 
מ"מתקפה"  המועצה.  מטעם  והבנייה  התכנון  חוק  לתיקון  עצמאית 
ל"מגננה"  לעבור  המועצה  נאלצה  בחוק  שיפורים  להשיג  שמטרתה 
המוצעת.  הרפורמה  להביא  שאיימה  הגֵזרה  רוע  את  להסיר  ולנסות 
מכן  ולאחר  שנבחר,  הצוות  בפני  עמדותיה  להצגת  נפנתה  המועצה 

במסגרת דיוני ועדות הכנסת. 
במהלך הדיונים בכנסת בתיקונים המוצעים לחוק הצליחה המועצה 
במאמצים רבים להשיג שינויים ברפורמה המוצעת בכל הנוגע לסוגיית 
זו לכלל  דיוני רפורמה  שימור האתרים, אולם הלכה למעשה לא הגיעו 
סיום. כמאמר הדיבר "עוד זה הולך וזה בא" - כנסת חדשה נבחרה, וביולי 
חדשה  ברפורמה  הכנסת  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  דנה   2013
,2013  - 102(, התשע"ד  לחוק: הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 
דיונים  לאחר   ,2014 במרץ   18 בתאריך   .2013 ביולי  ב29  הוגשה  אשר 
בהסתייגויות השונות שהגישו חברי הכנסת, אושרה הרפורמה במליאת 
הכנסת ברוב של 39 חברי כנסת תומכים מול 21 מתנגדים. התיקון לחוק 

הוגדר בנוסח הסופי כתיקון 101 )ולא תיקון 102(.
הרביעית  לתוספת  בחוק  ההתייחסות  הורחבה  ההצעה  במסגרת 
ולנושא השימור בכללו. מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל עודדה את 
שיפור נוסחו של החוק, והוא כולל עתה התייחסות מפורטת יותר לנושא 
בוועדות  שימור  יועצי  ימונו  שלפיו  בשינוי  תומכת  המועצה  השימור. 
המחוזיות, ישולב נושא השימור בתכניות מתאר מקומיות ובעוד שינוים 
בהצעה  שנכללו  אחרים  משינויים  המועצה  הסתייגה  מנגד  חיוביים. 
וביקשה עוד תיקונים: צירוף נציג הבקיא בענייני שימור לוועדות הערר, 
חיוב במשלוח הודעה על הפקדת תכניות המתייחסות לאתרים הראויים 
לשימור לא רק לבעלי הנכסים אלא גם למועצה לשימור אתרי מורשת 
לשימור  אתר  על  להכרזה  המקומית  הוועדה  סמכות  הרחבת  בישראל, 
שימור  שגם  הוועדה  יו"ר  באמצעות  ביקשה  המועצה  כדוגמה,  ועוד. 
אתרים יוגדר כחלק מ"יעדים ציבוריים". דוגמה נוספת היא הגדרת גוף 
ציבורי, כאשר התיקון הנדרש הוא הכללת גוף כאמור בסעיף 3 לתוספת 
הרביעית. גם הפעם, הדגש שהושם על ידי המועצה היה למזער פגיעה של 
יזמה ממשלתית שזוכה לתמיכה מסיבית ולא על קידום יזמת החקיקה 
של המועצה עצמה. כאמור, הצעת החוק אושרה בסופו של דבר במליאת 

הכנסת והוראותיה נכנסו לתוקף החל מחודש אוגוסט האחרון.

עו"ד גדעון קורן הוא מרצה כמורה מן החוץ בדיני תכנון ובנייה 
ושימור מבנים באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת 
תל-אביב, באקדמיה "בצלאל" ובטכניון. מכהן כיועץ המשפטי 
ארגון  יו"ר  וכסגן  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  של 

איקומוס הבין-לאומי.

*

* עמוד 77: סיביו, רומניה, ספטמבר 2014: כדי לשחזר את גג הכנסייה יצרו רעפי קרמיקה חדשים. במקום להשתמש ברעפים הישנים )ראו עמוד 81(

סיכום: החקיקה בישראל בנושאי שימור 
והשינויים לאורך זמן

החקיקה  בתהליך  אליהם  הגיעה  שהמועצה  הרבים  הישגים 
הם  במיעוטו.  הרע  מאשר  יותר  בהם  אין  אולם  לציון,  ראויים 
התקבלו,  ולא  המועצה  שהציעה  הרבים  השינויים  על  מאפילים  אינם 
וגם לא על העובדה שכתוצאה מהרפורמה "נקברו" שינויים אלה לשנים 
רבות. במקום לקדם את תיקוני החוק שנראו למועצה חשובים לקידום 
לשפר  כדי  שגיבשה  היזמות  את  לזנוח  המועצה  אפוא  נאלצה  השימור 
את המצב שנוצר בעקבות תיקון 31, ו"לזנב" ברפורמה שבעיקרה מהווה 

נסיגה אף מהישגי תיקון 31.
את  לרעה  לשנות  כללית  מגמה  על  מצביעות  השונות  הרפורמות 
היחס לנושא השימור, הן בתחום התכנוני הן בתחום הציבורי. חלק לא 
בעקבותיו,  הן   31 תיקון  לפני  הן  עליהן,  שהצבענו  הבעיות  של  מבוטל 
מטופל  אינו  האחרונות  השנים  של  המורשת  ששימור  בעובדה  קשור 
בראייה ממלכתית ו"שיבוצו" לתחום התכנון והבנייה הופך אותו לנושא 
לייעל  ובנייה,  לתכנון  המקומיות  הוועדות  את  לחזק  המגמה  מקומי. 
הבעייתיים  מההיבטים  כליל  מתעלמת  כוחן  את  ולהגביר  עבודתן  את 
של התכנון ה"מקומי" שעמדנו עליהם בהרחבה לעיל. הצורך במדיניות 
)דוגמת  חשיבות  רבות  לסוגיות  עקרונית  בהתייחסות  כללית,  שימור 
שיהיה  והאופי  לחלוטין,  נזנח  היסטוריים(  במתחמים  לגובה  בנייה 
לשימור האתרים והמבנים בישראל ימשיך להיות בעיקר פונקציה של 

מערכת השיקולים המקומית, על כל המשתמע ממנה.
תחום שימור המבנים הוא מורכב יותר מסיפורו הפרטי או המקומי 
של מבנה זה או אחר. מדובר בתמונה שלמה המורכבת מחלקי פסיפס 
צבעיהם  ואת  חלקם  את  לה  תורמים  אדמה  וחלקת  בניין  וכל  רבים, 
והמודעות  שינוי  חל  כתופעה  השימור  של  שבמעמדו  בעוד  המיוחדים. 
התקדמה  לא  זה  בנושא  בישראל  החקיקה  התחזקו,  בו  וההתעניינות 
עתיד  כי  ההחלטות  מקבלי  יבינו  שבו  ליום  לייחל  רק  נותר  הצורך.  די 
השימור נמצא באיכות התמונה השלמה, ולא בצורך מקומי או זמני זה 
או אחר. רק אז נזכה אולי לרפורמה בחקיקה הנוגעת לשימור, רפורמה 
לנושא  ותיתן  השונים  הציבור  צורכי  בין  הנכון  האיזון  את  שתיצור  כזו 

השימור את המקום הראוי לו בינות למכלול השיקולים.
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חינוך, הדרכה ומורשת
אלעד בצלאלי,  מוקי צור

היסטוריה וזיכרון, הבניה חברתית באמצעות חינוך והדרכה
היסטוריה  בין  להבחנות  נדרשים  לשמרם  וההחלטה  המיון  בערכיהם,  ההתעמקות  נכסים,  תיעוד 
לזיכרון ולדיון בדרכים להבניית הזיכרון. גישה זו נסמכת על התפיסה שכדי לפתוח בתהליכי מיון 
לבחירת נכס הראוי להיכלל ברשימת שימור נדרשת היכרות עם ערכיו. זו יכולה להתקיים הודות 
לתיעוד היסטורי של הנכס ולחקירה מובנית של אירועי העבר ושל הדמויות שנקשרו בו, או על ידי ציון 
הזיכרונות שנותרו מן העבר ושתרמו לחשיבותו. להבדיל מההיסטוריה, שהיא מצע הנתון לביקורת 
בעקבות לימוד ומחקר, הזיכרונות הם דינמיים, תלויי רצונות ומאפיינים של פרט ושל קהילה. הזיכרונות 
להמציאן  ויכולים  ההיסטוריות  לעובדות  מחויבים  אינם  הזוכרים  אבל  ההיסטוריה,  תולדה של  הם 
מחדש. יכולת זו משפיעה על עיצוב דמותה ומאפייניה של חברה, ואכן, מועצה לשימור אתרי מורשת 
בישראל מאמצת הבחנות אלה בדרכה החינוכית ובאמצעות ההדרכה באתריה. באתרים שבחסותה 
והמדקדק, הן של הנכס המשמש אכסניה לפעילות  היא מקפידה על התיעוד ההיסטורי הפרטני 
החינוכית הן של הפריטים והתעודות השמורים ומיוצגים בו. לנכס ולפריטים מצמידה המועצה את 
ביניהם  מוליכים  ואוצריה  ומדריכיה  והלאומיים,  הקולקטיביים  והקהילתיים,  האינטימיים  הזיכרונות, 
את המבקרים ומקרבים אותם לעבר ההיסטורי, לזיכרונותיו ולמגוון האפשרויות להעריך וגם לבקר. 
כך זוכים הנכס ותפקודו החינוכי להבלטת ערכיותם ולהדגשת תפקידם: להבנות חברה, לחדד את 

ייחודה ולהעצים את חוסנה.
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חינוך
אלעד בצלאלי

חת המשימות היותר מורכבות של מועצה לשימור אתרי מורשת 
פרקי  את  לזכור  ימינו  בת  החברה  את  לעודד  היא  בישראל 
ההיסטוריה שהם סיפורה של החברה הישראלית על כל גווניה, ולהבין 
היא  זאת  לעשות  דרכה  ולעתידה.  הארץ  של  להווה  חשיבותם  את 
חשוב  מרכיב  והם  שימור  שעברו  המוחשית  המורשת  נכסי  באמצעות 

בשימור המורשת הלא-מוחשית. 
יותר  במפגשו עם האתר הבנוי המבקר רואה מבנה, אבל בית הוא 
מסכום קירותיו: הוא מכיל זיכרון ילדות, התרחשות חברתית מקומית, 
התרחשות בתולדות הארץ, או משמש ציר לביטוי התרחשות לאומית. 
כך קורה שאתרי המורשת שבחסות המועצה הם למעשה מוקדי זיכרון, 
יחד  כולם  זרם חברתי, אך  וחלקם תלויי מיקום או  חלקם חוצי-חברה 

מרכיבים את הזיכרון הקולקטיבי של החברה בישראל.

האתגר החינוכי באתרי המורשת

למבקרים  להעניק  היא  ביותר  והקשה  המשמעותית  משימה 
ושל  ההיסטורי  המכלול  של  ותחושה  הבנה  המורשת  באתרי 
לתחום  שייכת  המורשת  באתר  ההדרכה  אותו.  שמרכיבים  הסיפורים 
או  מיזמתם  מגיעים  המבקרים  הבלתי-פורמלית.  החינוכית  החשיבה 
קצרה.  וערכית  חינוכית  בחוויה  לזכות  במטרה  הסיור  מארגני  ביזמת 
הדרכה  של  וחצי  שעה  להפוך  הוא  והאוצרים  המדריכים  של  האתגר 
למערך המכיל את כל המרכיבים ההכרחיים להפנמת הנושא ההיסטורי, 
במחנה  המבקר  למשל,  כך  רבה.  היא  והאחריות  וערכיו,  זיכרונותיו 
גם  וייתכן  לסיפור ההעפלה,  בחייו  ייחשף לראשונה  המעפילים עתלית 
לכלים  הסיור  מדריך  נדרש  כך  משום  באתר.  היחיד  ביקורו  יהיה  שזה 
כה  וערכים  נושאים  בתוכו  הכולל  סיפור  להעביר  כיצד  רחבה  ולידיעה 

רבים בשעה וחצי של סיור חווייתי.

לבצע  הצורך  הוא  המדריך  בפני  שניצב  הבלתי-פורמלי  האתגר 
בכיתת  להימסר  יכולים  שאינם  מרכיבים  כמה  בין  המשלבת  הדרכה 
לימוד - המבנה, התצוגה, הסרט והשיח עם הקהל - ובאמצעותם לספר 
סיפור שלם ככל האפשר. מכאן החשיבות הרבה שיש לתפקיד המדריך 
באתר המורשת. בה בעת, אי אפשר להתעלם מחוסר האיזון בין ההכרה 
בחשיבות ההשקעה הנדרשת כדי לשפר את יכולותיו של המדריך לבין 
הכלים שעומדים לרשותו והמגבלות הקיימות באתרי המורשת ומקשות 

את השגת היעד הזה. 
כלל  של  ארצי  מערך  המועצה  הקימה  האחרונות  השנים  בחמש 
האתרים  מנהלי  בין  קבוע  שיח  לקיים  נועד  זה  מערך  המורשת.  אתרי 
בפני  הניצבות  ומשימות  דילמות  של  הצגה  כולל  והוא  המועצה  לבין 
אזוריים  פורומים  במסגרת  מתכנסים  המנהלים  באתרים.  המדריכים 
רעיונות  ומעלים  בעיות  ומציפים  מתדיינים  בשנה,  אחדות  פעמים 
למפגשים  מגיעים  ואוצרות  הדרכה  בתחומי  מומחים  עמן.  להתמודד 
כדי להרצות בפורומים השונים, להעשיר את המנהלים ולהציג בפניהם 

דרכים מגוונות להעברת תוכן. 
המורשת,  אתר  להכרת  שיש  לחשיבות  המודעות  העלאת  לצד 
"מעגל  הקרויה  מסגרת  המועצה  הקימה  ההדרכה,  ולמהות  לייצוגיו 
הדרכה", שנועדה לפענח את הקוד הפדגוגי של הדרכה באתרי מורשת. 
מסגרת זו פועלת זו השנה השלישית. בשנה הראשונה הוביל את התכנית 
פילוסופיות  שאלות  המשתתפים  בפני  והציג  צור,  מוקי  ההיסטוריון 

מנהלי הפורומים של תל-אביב ומישור החוף בסיור במגדל הלבן ברמלה מנהלי פורום כנרת בסיור שימור במשכנות שאננים בירושלים. 
צילומים: אלעד בצלאלי
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גימנסיה הרצליה

פדגוגיות ופרקטיות שצוותי ההדרכה והניהול באתרים מתמודדים אתן. 
בשנה השנייה ריכז את ההדרכה ד"ר אסף זלצר, והתמקד בפרקטיקות 
ובחשיבות ההכנה המקדימה  של הדרכה, באופני הפעולה של המדריך 
לביקורה של קבוצה ספציפית. בשנה האחרונה )תשע"ד( פעלנו בשיתוף 
של  הצרכים  בפענוח  ועסקנו  בירושלים  דוד  מגדל  של  החינוכי  הצוות 
קהלי יעד שונים המבקרים באתרי המורשת. בהתאם לכך נידונו הדגשים 

שיש לתת בהתייחסות לכל קבוצה. 
במהלך  שיתגבש  טווח  ארוך  יעד  מציב  לפתח  שהתחלנו  נוסף  כלי 
השנים הבאות, ויכלול את הקמתם של תשעה מרכזי הדרכה מרחביים 
לאתרי המורשת. מהלך זה נועד להציג פתרונות לחיזוק ולגיבוש מערך 
הדרכה משותף לאתרים המשויכים לאותו אזור גאוגרפי. כוח עזר ראשון 
שנכלל במערך זה הוא גרעין אתרי המורשת של השירות הלאומי, שעתיד 
שיתפזרו  משרתים,  ובנים  בנות  משישים  יותר  תשע"ה  במהלך  למנות 
בין מרכזי ההדרכה השונים. כוח עזר שני הוא מערך מתנדבים גמלאים 
את  יכלול  השלישי  המערך  זו.  שנה  במהלך  להקים  המועצה  שעתידה 
המדריכים הקבועים והיומיים במרכזי ההדרכה האזוריים. המערך כולו 
לשימור  מועצה  ושל  עצמם  המורשת  אתרי  של  משותפת  בחסות  פועל 

אתרי מורשת בישראל.

קהלי היעד
באלה  יעד.  קהלי  כמה  עם  אינטנסיבית  עבודה  הוא  אתגר  וד 
משרד  בין  מקשר  גורם  היא  המועצה  ואכן  צה"ל,  חיילי  נכללים 
הביטחון וחיל החינוך לבין כלל אתרי המורשת, למעט המוזיאונים של 
להגדיל  האחרונות  השנים  בשש  הצלחנו  זו  במסגרת  הביטחון.  משרד 
המורשת.  באתרי  המבקרים  החיילים  מספר  את  אחוזים  במאות 
למנהלי  שמאפשרת  ביורוקרטיה  עוקפת  מסגרת  בנתה  המועצה 
האתרים עצמם לא לעסוק בהליכי התפעול אל מול המוסדות, ולהתרכז 

במעשה החינוכי והערכי.

המובחן  הגמלאים,  קהל  לעידוד  שנה  מדי  פועלת  המועצה  בנוסף, 
המועצה מרכזת  זו  בפעילות  המורשת.  באתרי  בביקור  חשוב  כגורם 
אליו  נרתמים  שהאתרים  הגמלאי",  "חודש  במהלך  מאמציה  עיקר  את 

מדי שנה. 

ביקורים  לעידוד  לפעול  המועצה  החלה   2012-2011 במהלך 
בפורומים  שהתקיימו  בדיונים  המורשת.  באתרי  חדשים  עולים  של 
בעיקר  עצמם,  העולים  של  היעדרם  בלט  המורשת  אתרי  מנהלי  של 
לביקורים  חשוב  יעד  כקהל  הובחן  זה  שקהל  אף  המדינות,  חבר  יוצאי 
באתרי מורשת. בעקבות מאמצים של מנכ"ל המועצה עמרי שלמון אל
השנה  לפעול  עתיד  וזה  "ארצנו",  פרויקט  הוקם  הקליטה  משרד  מול   

בפעם השלישית.

העובדה  בשל  נפגע  זה  קהל  המשפחות.  קהל  הוא  חשוב  קהל  עוד 
לתת  ומתקשים  מודרכים  סיורים  על  בנויים  המורשת  מאתרי  שרבים 
מענה למשפחה בודדת. לצורך זה הוקם פרויקט "מגלי העבר". הפרויקט 
הוא פרי שיתוף פעולה בין מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל לבין 
לכל  המאפשרות  מאוירות  משחק  חוברות  מציע  והוא  דואליס,  קרן 
משפחה לסייר באופן עצמאי באתר מורשת. פעילות זו אינה גורעת מן 
החוויה והיא מאפשרת התמקדות מובחנת בקהל זה. משפחה המבקרת 
באתר המורשת זוכה לחוויה מרגשת של שיח היסטורי בין הילדים לבין 
מוכרים  היו  שלא  שייתכן  רבדים  של  משותפת  ולחשיפה  המבוגרים 
האפשרות כי  מוכיחה  הפרויקט  הפעלת  כאחד.  ולקטנים  לגדולים 
נוסף  אמצעי  למשפחות  מעניקה  וחווייתי,  ערכי  משפחתי,  יום  לבלות   
זוכה  זו  תכנית  הארץ.  לבין  ובינם  המשפחה  בני  בין  הקשר  לחיזוק 

לתגובות נלהבות.

עומדת  המשפחות  קהל  של  הביקורים  לעידוד  שיש  החשיבות 
משותף  במהלך  והספורט.  התרבות  משרד  אנשי  של  עיניהם  לנגד  גם 
ביום  דלתם  את  המורשת  אתרי  פותחים  שנים  שלוש  מזה  המתקיים 

העצמאות לביקורים ללא תשלום למשפחות. 

דגמים מקרטון שנבנו בסדנאות "היישוב בראשיתו". 
הדגמים הוכנו בעקבות מחקר מעמיק וחלקם הופיעו 

בתערוכת ה-30 למועצה.
ביצוע הדגמים וצילום: סדנאות מיקי, אומנות קרטון 

ונייר, רהיטי קרטון ודגמים מיוחדים

בית הכנסת 
בראשון לציון

דגם חדר אוכל בבארות יצחק, במקומו 
הראשון של הקיבוץ, סמוך לגדרה

הרפת בעיינות
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העבודה מול מערכת החינוך

עמו  מתמודדים  המורשת  שאתרי  ביותר  והקשה  המורכב  אתגר 
באתרי  והאוצרות  ההדרכה  החינוך.  מערכת  מול  העבודה  הוא 
של  אמרתו  זה.  יעד  לקהל  כוונו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם,  המורשת 
לוט  ועתידו  דל  שלו  ההווה  עברו,  את  מכבד  שאינו  "עם   - אלון  יגאל 
שהוא  הצעיר  היעד  בקהל  כשמדובר  תוקף  משנה  מקבלת   - בערפל" 
להביא  כדי  שונים  באופנים  פועלים  המורשת  אתרי  הארץ.  של  עתידה 
אליהם את בתי הספר ואת מערכות החינוך הלא-פורמליות. לשם כך הם 
מציעים מגוון רחב של פעילויות, החל בסיור סטנדרטי וכלה בסדנאות 
למידה  של  רציף  תהליך  נוצר  זו  בדרך  חוזרות.  כיתתיות  ובפעילויות 
חווייתית המאפשרת לתלמידים להפנים את הערכים שמערכת החינוך 
מבוססת עליהם. למרות זאת, אנו לא רואים עלייה במספר המבקרים 
ואף חווים ירידה, אמנם מזערית אך רציפה, במספר התלמידים המבקרים 
החינוך  מערכת  שעברה  עומק  מתהליכי  נובע  הקושי  המורשת.  באתרי 
בשני העשורים האחרונים. דבר זה והאתגר שמציבות חברות הטיולים 
השולטות במערך הטיולים של בתי הספר הם עבור האתר הבודד זירה 
לא פשוטה להתמודדות. המועצה פועלת למציאת פתרון לבעיה זו, בין 
היתר באמצעות דיאלוג מתמיד עם הנהלת משרד החינוך, ִמנהל חברה 
ונוער, אגף של"ח ורכזי מקצוע הלימוד החדש "תרבות ישראל ומורשתו".

סיכום

לשינוי  תרם  שונים  פרויקטים  באמצעות  המורשת  אתרי  יבוש 
ישיר  באופן  המועצה  קיימה  בעבר  השימור.  הנחלת  בתחום  גם 
ובאותם  החינוך  במערכת  שימור  פעילויות  בודדים  אתרים  בעזרת  או 
אתרים. כיום, ובמסגרת שיתוף פעולה יום-יומי בין המועצה לבין אתרי 

המורשת, מפעילים המועצה והאתרים 167 פרויקטים מגוונים של חינוך 
לשימור. נוסף לכך, מתוך השיח הובנו הצרכים והמסגרות ובהתאם להם 
הרחב  לקהל  השימור  את  המנגישים  יצירה  וסדנאות  מערכים  פותחו 
אתר  לבניית  נערכת  אף  המועצה  אלה  בימים  מורשת.  אתרי  בעשרות 
אינטרנט ייחודי לילדים. זה יכלול כלי המחשה משחקיים דוגמת משחק 
רביעיות, שתפקידו להמשיך את חוויית השימור והביקור גם במסגרת 

הבית הפרטי.
לדחיפה  המועצה  של  החינוכית  הפעילות  זוכה  האחרונות  בשנים 
ניכרת בזכות "ציוני דרך" - אגף מורשת במשרד ראש הממשלה ובזכות 
משרד התרבות והספורט. הפעילות המשותפת היא חוצת-תכנים: החל 
ופעילויות  תכניות  בהפקת  עבור  ההדרכה,  וכוחות  המנהלים  בהכשרת 
חדשות, בתגבור פרויקט אימוץ אתר היסטורי בסביבת בית הספר, ומעל 
לכול, "ציוניוני הדרך" - פרויקט שדרוג אתרים המאפשר זו השנה השנייה 
לסייע לאתרי המורשת בשדרוג אתריהם. פעילות זו נועדה להעשיר את 
ופיתוח  טכנולוגיות  חידוש  התצוגות,  רענון  באמצעות  המבקר  חוויית 
מערכים חינוכיים חדשים, והיא מאפשרת לאתרים להתגבר על קשיים 

אובייקטיביים ולהתאים את עצמם לצרכים המשתנים של הקהל.
במהלך המשמעותי של הפיכת המועצה לגוף גג לכל אתרי המורשת 
מונחת גם אחריות כבדה לשימורה של מורשת זו. ככל ששיתוף הפעולה 
גובר כך גם מתחדדת ההבנה באשר לצרכים ולאתגרים הניצבים בפנינו 
והעברת  השימור  מורשת  של  הנחלתה  אופן  ובראשם  העתיד,  לקראת 

הערכים והמסרים ההיסטוריים שהשאירו לנו קודמינו.
מחלקת החינוך פועלת באהבה רבה ובתחושת שליחות אל מול אתגרים 
אלה, ועומדת בקשר רציף עם כלל אתרי המורשת, עם מערכת החינוך 

ועם כל הגופים השותפים לפעילות השימור והמורשת.

תלמידי בית הספר אורט סינגאלובסקי עובדים במקוה ישראל 
חוברות "מגלי העבר"במסגרת פרויקט "אמץ אתר". צילום: נחמה אייגר
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ההדרכה באתרי המורשת: 
תכונות ודרכי פעולה

מוקי צור

אתרים לשימור נולדו בשל הרצון לזכור והצורך לעצור את שטף  
שאינם  ובאנשים  מסוימים  במקומות  בפרטים,  ולהתבונן  הזמן 
להיחלץ  יכולים  שהסיפורים  אמונה  מתוך  נעשה  אתר  שימור  עמנו. 
מהמסגרת של תקופתם ולהיות בעלי משמעות גם כיום. נוסף לתפקידו 
להבליט את ערכו הנופי, האדריכלי או ההיסטורי של המקום, השימור 
ועלילות  אנשים  ומקומות,  רגעים  מאיר  השיח  בין-דורי.  שיח  מקדם 
במציאות  לשלבם  בכוחו  אבל  העכשווית,  מהמציאות  שונים  מהעבר, 

ובתהליכים המתרחשים כאן ועכשיו. 
העליות  רבים:  סיפורים  מציגים  הארץ  ברחבי  ששומרו  האתרים 
ועוד.  תרבות  חברה,  ביטחון,  דמויות,  מקומות,  ישראל,  לארץ  השונות 
כל אלה לא מייצגים תמיד פסיפס של סיפורים המשלימים זה את זה, 
ולעתים אף יש סתירות ביניהם ובאופן הצגתם. חלק מהאתרים הוקמו 
בתגובה למה שהיוזמים להקמתם ראו כהשכחה מכוונת, הדרה, ניסיון 
את  או  המיוחד  הקול  את  להשכיח  שמטרתו  היסטורי  פוטש  לבצע 
השתתפותם של האתר והאנשים בסיפור הכללי. לאחר ששוחזרו, שומרו 
המבקר  הקהל  ביקורת.  בפני  האתרים  עומדים  קהל  לביקורי  ונפתחו 
למחות  יכול  הוא  אחד  מצד  וייצוגיו.  האתר  של  לבחירתם  מגיב  בהם 
על דרך הצגת הסיפור או על עצם הבאתו. מהצד האחר הוא יכול להלל 

ולהסכים עם הבחירות והתצוגות.
וגם לביקורת. תפקידם  מנהלי האתרים והמדריכים מודעים להלל 
להכיר את הנרטיבים הבונים את סיפור האתר ולכוון את הצגתם, אך בה 
בעת למנוע נרטיבים שאינם קשורים באתר המורשת או מרוקנים אותו 
מהחזון ומהמטרות של האנשים שפעלו בו והשתתפו באירועיו. אי לכך 
עלינו לטפח באתרים מערך הדרכה מובנה ומאורגן שיציג את הסיפור 
באמת ההיסטורית שלו )במידת האפשר(, ויקנה לעוסקים בתחום כלים 

לחשוף אותו ברמה הגבוהה ביותר.
מדריך באתר מורשת הנמצא באחריות מועצה לשימור אתרי מורשת 
בישראל מחויב בתכונות אחדות שהן תולדה של המפגש המתקיים בין 
ומטרותיו.  החינוך  לתוכו,  שנוצק  התפקיד  לבין  לשימור  שהוכרז  הנכס 
עליו לנקוט דרכי פעולה המותאמות למקום ולקבוצה המבקרת במקום 

ולהתמיד בלמידה לאורך זמן.

חינוך לערכים דמוקרטיים

מדריך  שהוא  המקום  של  הייחודי  סיפורו  את  לשבץ  המדריך  ל 
בו בסיפור מגוון, עשיר, המייצג רב-קוליות שהיא חלק חיוני של 
האתרים  את  מטפחת  המדינה  כי  לזכור  יש  הישראלית.  הדמוקרטיה 
מתוך הנחה כי סיפורה הוא סיפור רב-קולי המאפשר דיון ציבורי רחב. 
על המדריך להיאבק בפולחני הערצה או הוקעה המשתיקים קולות. זהו 
מגוונות,  דרכים  של  ערכן  את  המכבדת  אמתית  דמוקרטיה  של  תוכנה 

מחדדת הבדלים ומעניקה ערך להתמודדות ביניהן, מודעת לבעייתיות 
המלווה את חיי היחיד והקהילות בתוכה. 

אינטראקציה בין מדריכים

די לקיים את התשתית החינוכית הדמוקרטית של מפעל שימור 
האתרים יש להעשיר את המדריכים באמצעות מפגשים שישתתפו 
ואוצרים שיעמיקו את הידע  בהם מדריכי אתרים שונים, היסטוריונים 
ויקדמו את הדיאלוג ביניהם. מפגשים אלה יאפשרו למדריכים לראות 
עם  התמודדות  מתוך  הנבנית  חברה  של  בפרספקטיבה  המפעל  את 
צמיחה תרבותית ורגישות מתמדת לתיקון. הם יוכלו להעשיר את עצמם 
ובמתח  הרב  בגיוון  להיווכח  וגם  במוזיאונים  להדרכה  חינוכיים  בכלים 
שבין הסיפורים השונים. ככלל, חשוב מאוד להעשיר את עבודת ההדרכה 

גם מחוץ למסגרת האתר.

דיאלוג בין המדריך לקהל

במדריך  רואה  האחת  סכנות.  משתי  להישמר  צריכה  הדרכה 
רשמקול הפולט טקסט שיכול ואולי צריך להיקרא על ידי שחקן 
מקצועי באולפן, ולהגיע למבקר דרך אזניות ובהקפדה על אקוסטיקה 
נאותה. גם אם אין אזניות ואין שחקן המשדר את הדרכתו דרך אזניות 
אפשר לבנות את ההדרכה כאילו הייתה זו תחליף זמני לאזניות כאלה. 
גם טקסט מושלם וקריינות נפלאה אינם יכולים לבוא במקום הדיאלוג 
האנושי הנוצר בין המדריך למבקר, ולא להחליף את המדריך, המתייחד 
בנוכחותו האנושית. אף שכיום המבקר יכול לשלוף את המחשב הנייד 
שלו ולקבל את כל המידע הנדרש לו, אין הדבר יכול למלא את מקומו 
של המדריך. על המדריך לראות את קהלו ולא לפלוט באופן סטנדרטי 
נוסח אחיד ושוחק. הוא צריך לאפשר דיאלוג לא רק בין המוצגים לקהל 

אלא לשתף בתהליך את אישיותו ואת דרך חייו. 
הסכנה האחרת, ההפוכה, נעוצה ברצונו של המדריך לקיים דיאלוג 
עם המבקר בלי לשים לב שתפקידו להציג מקום, תצוגה, סיפור מיוחד. 
כי האתר משמש תירוץ לרצונו של המדריך  יחוש  כזה המבקר  במקרה 
לבטא את עצמו ואילו סיפור האתר עצמו נשחק. המדריך הוא בבחינת 
ולעתים  חלוץ שתפקידו לפתוח דרך למבקר, להעשיר את החוויה שלו 
להיות חלק בלתי-נפרד ממנה. באתר עשיר פעלולים וחוויות על המדריך 

לנווט לחשיבה; באתר דל פעלולים עליו להעמיק את חוויית המבקר. 
כדי לקיים הדרכה עשירה על המדריך ללמוד תוך כדי הדרכה. הקהל 
המדריך.  של  הידע  להעשרת  מקור  להיות  קרובות  לעתים  יכול  המגיע 
מצב זה מתרחש כאשר חלק מהמבקרים היו עדים לאירועים הקשורים 
אלו,  עדויות  במקום.  פעל  מבניה  שאחד  משפחה  עם  נמנים  או  באתר 
לאחר שייבחנו, יוכלו לשמש את המדריך בהדרכות עתידיות. טוב יהיה 
ניסיונם הם בפרקי  אם במקום יפעלו גם מדריכים שיכולים להעיד על 

חיים המקבילים למוצג באתר שהם מדריכים בו. 
חלק חשוב בהדרכה הוא שיתוף הקהל בדילמות שמעוררים המקום 
וסיפורו. כל תקופה מותירה אחריה סיפורים ידועים ומשכיחה אחרים. 
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מוקי צור, חוקר ומחנך, חבר קיבוץ עין גב. *

*  עמוד 83: הדרכה של רכזת ההדרכה נופר טולדו, בבית האריזה המשומר שבאתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ברחובות. צילום: ורד דור

בין שהסיפור היה ידוע מראש ובין שנלמד תוך כדי הדרכה, המדריך יכול 
לסכם את הביקור בהצגת אותן דילמות. זוהי פעילות חשובה שכן היא 
מסייעת למבקר להפנים את שחווה במהלך הסיור, מאפשרת לו לנקוט 

עמדה ומעוררת מחשבה בקרב יתר המשתתפים.

שימוש בעזרי הדרכה

המדריך  את  מחייב  חינוכית  העשרה  להעניק  האתר  של  צורך 
נוספים לאלה שבתצוגה העומדת לרשותו.  להשתמש באמצעים 
צילומים  שירה,  המחזה,  כולל  אמנותית,  בפעילות  להשתמש  אפשר 
ומשחק. חשוב שהמבקר יחוש שהוא זוכה להתייחסות רצינית, גם אם 
ילדים,  הדרכת  בעת  במיוחד  חשובים  אלו  אמצעים  לרגע.  אורח  הוא 
במסירה  מושקע  המאמץ  עיקר  כאן  מיוחדת.  התייחסות  הדורשים 
פעילה של הסיפור הכולל בתוכו שאלות חברה ויחיד, דילמות מוסריות 
והכרה בערכם של רגעי הכרעה. אלא שבעולמם של הילדים נושאים אלה 
צריכים להיות סמויים יותר מן העין. עליהם להתגלם בעלילה ובמשחק. 

סיכום

השימור  אתרי  בכל  שיבקר  מבקר  גם  כי  להניח  צריכה  הדרכה 
בונות מקום  יש תקופות שאינן  כולו.  יוכל להתוודע לסיפור  לא 
שאפשר לשמר. יש תקופות דלות תרבות חומרית ועשירות ביצירתיות 
תמורות  וחוללו  בהן  שחיו  האנשים  שסיפור  תקופות  יש  ובסיפור. 
חיוניות ומלאות השראה לא התגלה, משום שלא בנו ארמונות, לא היה 
להם כוח כלכלי מספיק, לא היו קרובים למנופי השלטון או שלא נמצאו 
אותם  את  להדגיש  צריכה  ההדרכה  פועלם.  לשימור  והאמצעים  הכוח 
חיילים אלמונים כחלק בלתי-נפרד מהסיפור שהאתר הוא חלק ממנו, 
ועל המדריך לזכור תמיד כי אף שכל אתר הוא רק חלק ממכלול הסיפור 
בהירה,  תמונה  המבקר  בפני  לפרוס  תפקידו  הישראלית,  החברה  של 

מפורטת ומעניינת של התקופה או הנושא שהאתר מייצג. 

אלעד בצלאלי, חבר תנועת "דרור ישראל", מנהל מזה שבע 
מורשת  אתרי  לשימור  במועצה  החינוך  מחלקת  את  שנים 
ברל  בית  האקדמית  המכללה  בוגר  הוא  אלעד  בישראל. 
בחינוך ובחינוך בלתי-פורמלי, ופעל גם בליווי מורים ומדריכים 
וללימודים  להדרכה  במרכז  וריכז  הדריך  בעבר  זה.  במסלול 
בגליל  משותף  לקיום  המרכז  את  הקים  "המעורר",  חלופיים 

וביצע תפקידים שונים בתנועת "הנוער העובד".

*

נא לגעת. תצוגה במוזיאון חוסמסה בחולון. צילום: קרן רייש

"הפגנה נגד הספר הלבן" במחנה המעפילים עתלית. ארכיון האתר
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פעילות ציבורית במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
מיכאל )מיקי( כהן

שיתוף הציבור בתהליך קבלת החלטות וביישומן מתבסס על התפיסה שזהו ערך דמוקרטי העומד 
ובסביבתם.  בהם  הקשורים  בנושאים  וקהילה  פרט  של  מעורבות  לקדם  ומטרתו  עצמו,  בפני 
במקרים שמדובר בסביבה המייצגת את מורשתה של הקהילה, את זיכרונותיה ואת ה"סוכנים" 
שנבחרו לבטאם כדי שיוסיפו לשרוד גם בדורות הבאים, יש לשיתוף הציבור חשיבות מרובה. 
ובנכונותו של הציבור להשתתף בהגדרת נכסיו ובאופן  הגידול שחל בשנים האחרונות ברצונו 
ניהולם הוא תוצר של כמה התפתחויות: חברה הנמצאת בתהליכי שינוי ונזקקת לנופים ולנכסים 
המשדרים יציבות, אמינות, תחושת ביטחון והמשכיות; שינוי שחל ביחס החברה לסביבתה - הכרה 
בקשר בין איכות הסביבה לבין איכות החיים ומשום כך הקפדה על שמירת משאבים סביבתיים 
של  חובתו  בתפיסת  שינוי  ואוניברסליות;  מדינתיות  ברשימות  להכללתם  ודאגה  תרבות  ונכסי 
הציבור לא רק לצדק עכשווי אלא גם לצדק רב-דורי. זה מתאפיין בהכרזה על משאבי טבע, נוף 

ונכסי תרבות כראויים לשימור ועל ידי כך דאגה לשמירתם גם עבור הדורות הבאים. 
את  שמתווה  והוא  זה,  דמוקרטי  ערך  על  מתבססת  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה 
בחירותיה, את פעילותה השימורית-עיצובית ואת דרכם של נציגי הציבור הדואגים לשמור על 

הבחירה ועל הפעילות הרחבה.
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מגמות בשימור

וכדיסציפלינה  עקרונות  של  שלמה  כמערכת  בישראל,  שימור 
הקמת   - המוסדי  הכיוון   )1( כיוונים:  בשלושה  התפתח  חדשה, 
סטטוטוריים  כללים  ויצירת  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה 
והמחקרי  החינוכי  הכיוון   )2( והבנייה;  התכנון  חוק  במסגרת  לשימור 
 )3( והתכנון;  האדריכלות  בלימודי  חשוב  לפרק  היו  השימור  לימודי   -
ביצירת  ביותר  זה הוא אולי הגורם החשוב  כיוון   - הפעילות הציבורית 

המודעות ודעת הקהל ביחס לשימור על כל היבטיו.
בעיקר  צמחה  היא  מאין.  יש  התחילה  לא  הציבורית  הפעילות 
השלושים שנות  בילידי  מדובר  בארץ.  שגדל  הראשון  הדור  בני  בקרב 
והארבעים, שאת מרב ימי חייהם הבוגרים עשו כאן במדינה. אלה שנולדו 
חיים שראשיתה בסוף תקופת  להוויית  למדינה הצעירה שאך הוקמה, 
אלה  אנשים  המדינה.  ימי  ובתחילת  ה"יישוב"  וימי  הבריטי  המנדט 
שנות  ראשית  של  הכפר  או  העיר  הייתה  ילדותם  נוף  שתבנית  לכך  זכו 
החמישים - שטחים פתוחים, שדות מעובדים עד גבולות העיר, פרדסים, 
בתי אריזה ומגדלי מים. האנשים הללו שמעו את סיפורי הוריהם על מה 
שהיה בארץ קודם להקמת המדינה, על אתרי מלחמת העצמאות, והנוף 

שראו היה אותו נוף שהיה בארץ כשעדיין חיו בה תושביה הערבים. 
לעקור  שרצתה  במדינה  גדל  הזה  שהדור  התברר  השנים  במשך 
המואץ  הפיתוח  את  שקידשה  מדינה  מחדש,  הכול  ולבנות  הישן  את 
שהביאו הצרכים המתהווים. נוצר צורך בשיכונים, בכבישים, בתשתיות 
בבניית מוסדות  בייבוש החולה,  לנגב,  קו מים מהכנרת  ענק, בהעברת 
ציבור. אתוס הפיתוח הוא ההולך לפני מקבלי ההחלטות, וכל מה שישן 
ומתפורר אחת דתו - להיהרס. לדוגמה, בין שלושים החברות והחברים 
שבשנות  רבים  יש  אתרים  לשימור  המועצה  של  העמותה  במועצת 
של  גדולים  לפרויקטים  אחראים  היו  שלהם  התעסוקתית  הפעילות 

פיתוח ובינוי, שהם עצמם היו יזמים של חידושים, שינויים ופיתוח.
שחל  השינוי  ניכר  כיום  המועצה  חברי  של  הציבורית  בפעילות 
אלה  העמותה,  במועצת  החברים  לשימור.  ביחס  הציבורית  בתודעה 
שבעברם הלא רחוק עסקו בפיתוח הארץ, מכירים כיום בחשיבות שיש 
המודעות  המורשת.  שימור  ללא  ובייזום  שבפיתוח  ובסכנה  לשימור 
של  המורשת  את  לשמר  המבקש  המחנה  בראש  אותם  הציבה  הזאת 
הארץ ושל תושביה. מסקר קצר שערכתי בקרב חברי המועצה עולה כי 
פעילותם נובעת מהרצון להמשיך ולהנחיל את המורשת לדורות הבאים. 

וכך אומר על מניעיו משה גור, חבר הנהלת העמותה:

מורשתה  הארץ,  אהבת  בגלל  למועצה  הצטרפתי  אני 
וההיסטוריה שלה. היסטוריה ומורשת ניתן ללמוד מספרים, 
אך אין טוב ממראה עיניים. למזלנו יש בארץ שפע של של 
אתרים ומבנים שמהווים ציוני דרך בתולדות עמנו, רק צריך 
הדוגמאות  אחת  הבאים.  לדורות  ולהנחילם  אותם  לשמר 
הבולטות לשימור אתרים היא מחנה המעפילים בעתלית ויש 
עוד דוגמאות רבות נוספות. ככל שנצליח להביא למודעות 
ההתעניינות  את  נגדיל  כך  השימור  חשיבות  את  הציבור 

במועצה ובפעילותה הענפה.

חשיבות  את  הוא  גם  רואה  גיסין,  דורון  העמותה,  במועצת  אחר  חבר 
השימור כמורשת לדור הצעיר:

לשמה  הקודם  המועצה  שם  את  לשנות  עמלנו  לחינם  לא 
שאנו  מה  מורשת.  המילה  על  כמובן  הוא  הדגש  הנוכחי. 
הבאים  הדורות  את  ישמש  נשמר  שאנו  ומה  כיום  עושים 
כבסיס לבניית מורשת לעתיד. אין זה ברור מאליו וחייבים 
לעמול קשה לא רק בשימור פיזי אלא במילוי תכנים ראויים. 
עיקרו של המאמץ  חוצו של הקנקן.  רק  הוא  באשר המבנה 
חייב להיות מופנה אל עבר הדור הצעיר ויש לדאוג להקנות לו 
את הערכים שבהם יוכל להשתמש בבואו להניח נדבך נוסף 
שמעשינו  שיבטיחו  הן  והערכיות  הרציפות  אבות.  למעשה 

היום יהיו המורשת של המחר על כל המשתמע מכך.

לו  ציין בסקר שהייתה  אילן שלגי,  חבר ההנהלה, חבר הכנסת לשעבר 
בית  להצלת  אתרים  לשימור  המועצה  של  במאבקה  להשתלב  הזכות 
פרומין בירושלים, הבניין שהכנסת פעלה בו עד שנת 1966. המבנה נמכר 
ובהם  כנסת  חברי  לרתום  הצליחה  והמועצה  הריסה,  בפני  ועמד  ליזם 
חוק  ולחקיקת  המכירה  לביטול  שהביא  פרלמנטרי  למאמץ  עצמו  הוא 
מוזיאון הכנסת. החוק קובע כי מעטפת הבניין ואולם המליאה ישוקמו 

וישוחזרו, והמקום יפעל כמוזיאון לתולדות הכנסת ולפועלה.
אנו רואים אפוא כי מקבוצה זאת של אנשים, מקרב דומיהם בחברה 
להגנת הטבע ומקרב מייסדי המועצה יצאה הקריאה לחשוב על הערכים 
בני  ימינו.  ועד  היישוב  והתרבותיים שנוצרו בארץ מראשית  החומריים 
הדור שגדלו עם המדינה התחילו להבין שההתכחשות למורשת הבנויה 
של הארץ ולערכי התרבות שנוצרו בה יכולה לפגוע בעתיד המשותף של 
תושביה. דבריו של יגאל אלון, על עתידו של עם שאינו משמר את עברו,

מדובר  בישראל.  הפיזי  והפיתוח  התכנון  מנושא  שהתפתחה  חדשה,  פרדיגמה  לתודעה  נכנסה  ה-20  המאה  של  השישים  שנות  באמצע 
בפרדיגמה של שימור אתרים בעלי ערך היסטורי, אדריכלי ותרבותי, אשר מספרים לא רק את סיפורה של המורשת הבנויה אלא גם את זה 

של המורשת התרבותית של האנשים שבנו והקימו אותם ושל האנשים שחיים ומבקשים לזכור.
בשנים הראשונות לקיומה של פרדיגמה זו היא לא זכתה לבולטות ציבורית רבה. בהמשך, בתחילת שנות השבעים, היא תפסה תאוצה כתוצאה 
מהרס המבנה ההיסטורי של גימנסיה הרצליה ואתרים נוספים, ומסכנת ההריסה שאיימה על מבנים אחרים: מבנה טליתא קומי בירושלים, 

שכונת נווה צדק בתל-אביב ועוד. 
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העבר  כאן.  שנוצרו  הרבים  הערכים  את  לשמר  הרצון  את  המניעים  הם 
הישן. הדור  על  ולפתח תוך שמירה  יש לחדש  ולכן  הוא חלק מהעתיד 
שגדל עם המדינה רוצה שילדיו ונכדיו יתחברו לעברו הפרטי והלאומי, 
כך  רק  הוריהם.  והורי  הוריהם  של  ילדותם  מנוף  מעט  להם  ושיישאר 

אפשר יהיה להטמיע ולהפנים ערכים ולהתחבר לעבר המשותף. 
חייבים לציין שהפעילות הציבורית בשימור אינה מוגבלת לקבוצת 
מצטרפים  השימור  למען  לפעילות  המדינה.  עם  שגדל  הדור  של  הגיל 
ולנופיה.  לארץ  שלהם  הקשר  את  מחזק  העבר  ששימור  רבים  צעירים 
בחיפה, למשל, יזמו פעילים צעירים מסע ציבורי - שיש לו כבר תוצאות 
בעיר.  התחתית  והעיר  הכרמל  הדר  של  פיתוח  תוך  לשימור   - בשטח 
מורשת  את  לשמר  המבקשים  קיבוצים  בני  ויותר  יותר  רואים  אנחנו 
כצורת  הקיבוץ  של  רוחו  את  הן  והמתקנים  הבניינים  את  הן  הקיבוץ, 

יישוב ייחודית בעולם.
שם,  זעיר  פה  זעיר  שהתחילה  המורשת,  אתרי  לשימור  הפעילות 
הולכת וצוברת תאוצה ומשפרת את מעמדה גם בהשוואה לארכאולוגיה, 
נעצרת  לא  המורשת  האחרונות.  השנים  ב-150  מועדף  ליחס  שזכתה 
כראויה  למעמד  וזוכה  ונוצרת  ממשיכה  היא  ה-18,  המאה  בתחילת 
מה  כל  חדשה.  מורשת  היווצרות  כדי  תוך  ולהנצחה  לשימור  ללימוד, 
שנראה בפרספקטיבה היסטורית כמשפיע על ההווה ויכול להוות דוגמה 
לעתיד צריך להישמר. כך הלכה והתפתחה בישראל הפרדיגמה החדשה 
של השימור, וכיום היא זוכה לביסוס ציבורי ואקדמי. בתוך הפרדיגמה 
הזאת, שהופכת לדיסציפלינה עצמאית, מתרחשת הפעילות הציבורית 

של שימור האתרים והמורשת.
של  הפרדיגמה  של  ההתפתחות  כיווני  על  דברינו  לראשית  נחזור 
והכיוון  מקצועי  האקדמי  הכיוון  סטטוטורי,  המוסדי  הכיוון  השימור: 
שכללה הציבורית,  הפעילות  שאלמלא  מלמדנו  הניסיון  הציבורי. 
נושא  פרטיים,  וביזמים  ציבוריות  ברשויות  מרים  מאבקים  לפעמים   

השימור לא היה נהנה מתשומת הלב שהוא זוכה לה כיום, ובוודאי לא 
היו מתפתחים גם הכיוונים האחרים. 

גם כיום, כשלמועצה לשימור אתרים יש מעמד של אישיות משפטית 
לצורך  נתן  שהמחוקק  כלים  כשיש  הטבע;  להגנת  מהחברה  נפרדת 
השימור ויש פעילות אקדמית בתחום, המאבק הציבורי הוא עדיין הכוח 
עדיין  והממלכתיים  הציבוריים  הפרטיים,  היזמים  השימור.  את  המניע 
מתבוננים במשאב הקרקע ובנדל"ן רק מבעד לפריזמה של ערכו הכלכלי 

המידי. לעתים רחוקות הם רואים בו משאב ערכי הראוי לשימור. 
הם  היבטיה  כל  על  הציבורית  והפעילות  הציבורי  המאבק 
פיתוח.  מול  שימור  לשקול  בבואן  הרשויות  את  המניע  הכוח  למעשה 
הנעשה  את  כראוי  מבטאת  אינה  הזאת  שהדילמה  לציין  חשוב 
בעשרת  עולה  השימור  של  ערכו  מקרים  שבהרבה  משום  בשטח, 
לכך.  טובה  דוגמה  היא  יעקב  זכרון  הפיתוח.  של  ערכו  על  מונים 
מרץ  בחודש  שהתקיים  עיון  ביום  מאוד  משכנעת  בצורה  הוצג  הנושא 

האחרון בזכרון יעקב בנושא אותנטיות בשימור פיזי ותרבותי.
כידוע, מרכז המושבה שומר ושוחזר. המתחם שנוצר בו כולל בתים 
ישנים, מבנים היסטוריים וערכי מורשת חשובים מאוד, ועם זאת הוא 
מלא חיים ועניין, העסקים בו פורחים, ובסופי השבוע, בחגים ובחופשות 
פוקדים אותו מאות אלפים. בכנס הוצגה למשתתפים תכנית המתאר 
ביקשה  זו  תכנית  השמונים.  שנות  בראשית  לו  יעקב  לזכרון  שהוצעה 
להרוס כמעט כל בית ומבנה במרכז המושבה ולבנות במקומם בניינים 
ייחוד שאינם שייכים למורשת הבנויה של המקום. וחסרי  רבי-קומות 
המוקירים  מקצוע  אנשי  ובהם  ופעיליה,  אתרים  לשימור  המועצה   
את  יעקב  בזכרון  לשנות  והצליחו  ציבורי  לחץ  הפעילו  השימור,  את 
תכנית בינוי העיר, שכבר אושרה פעמיים. הלחץ הציבורי הביא לתכנית 
בינוי עיר שיש בה מרכיב חשוב של שימור, ובעזרת רוח יזמית של בני 
המקום הפכו בניינים מתפוררים וחצרות משק מוזנחות לשכיות חמדה, 

מוזיאון העלייה הראשונה בזכרון יעקב. צילום: אלכס ליבק סיור חברי העמותה בכפר ילדים עפולה. צילום: יעל פלד 
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באר אורה, חוות הגדנ"ע המיתולוגית שנהרסה. צילום: עפר יוגב

המושבה הגרמנית בירושלים. צילומים: איציק שוויקי

לעסקים הנותנים גם פרנסה לבעליהם. הערך הכלכלי של שימור המתחם 
ההיסטורי של המושבה משתווה בוודאי לערכים הכלכליים שהיו ניתנים 
בה  גם  בתיה.  מזכרת  היא  דומה  דוגמה  נהרס.  היה  המקום  לו  להפקה 
הצליחו לשמר מתחמים שלמים מהמושבה המקורית, וכן לשחזר מבני 
.)103 וענפי משק כפי שהיו בעברה הרחוק )ראו הרחבה בעמוד  משק 
הגרמנית  במושבה  טמפלריים  ציבור  מבני  שלושה  של  שימורם 
להתגייסות  הביא  העם(  בית  ומבנה  הספר  בית  מבני  )שני  בירושלים 
ציבורית רבת היקף. את המאבק הובילו הִמנהל הקהילתי של המושבה 
אתרים  שוויקי.  איציק  אתרים  לשימור  במועצה  ירושלים  מחוז  ומנהל 
ביותר  חשוב  מרכיב  הם  רב,  והיסטורי  אדריכלי  ערך  בעלי  שהם  אלה, 
פגיעה  סכנת  ריחפה  האלו  המבנים  על  הגרמנית.  המושבה  בשימור 
בית  במקום  להקים  שהתכוון  ליזם  והמבנים  השטח  ממכירת  כתוצאה 
מלון )שהיה כבר מאושר מבחינת תכניות בינוי עיר(. אף שהמבנים היו 
ברשימת השימור במעמד גבוה של מונומנטים הייתה סכנה שהם יאבדו 
את ייחודם בתוך מסת הבנייה המתוכננת. מאבק ארוך ונטול פשרות, 
גם בגופים עירוניים וממשלתיים, הביא בסופו של דבר להקצאת נתח 
גדול יותר למרכיב השימור, לצמצום מסת הבנייה ולהבטחת שלומם של 
המבנים לשימור. בסופו של דבר השטח והמבנים שעליו החליפו ידיים, 

וחברת מלונאות אחרת, שייחסה חשיבות לשימור, תיקנה את התכנית 
לפי ההחלטות של ועדה התכנון. 

הפעילות  בזכות  שניצלו  האתרים  כל  את  לציין  המקום  כאן  לא 
אבל  המעטים,  ואנשיה  אתרים  לשימור  המועצה  הנהגת  של  הציבורית 
הנביאים  רחוב  בתל-אביב,  שרונה  גדולים:  מתחמים  כמה  לציין  ראוי 
מהעיר  חלקים  בחיפה,  הגרמנית  המושבה  בירושלים,  הרכבת  ותחנת 
לאתר  שהוכרז  תל-אביב,  מרכז  את  נשכח  בל  שבע.  בבאר  העתיקה 

מורשת עולמית של אונסקו ומנציח את סגנון הבנייה הבין-לאומי.
לא רק הצלחות היו למאבק הציבורי. מקומות רבים עדיין נמצאים 
למשל  כזהו  רשויות.  של  התעלמות  בשל  או  הזנחה  בשל  הרס,  בסכנת 
חדר האוכל הראשון של קיבוץ גבעת השלושה, שעבר לידיים המסרבות 
בירושלים  השימור.  ברשימת  שהוא  אף  שייהרס,  ומחכות  לשמרו 
מקומם  על  להישאר  צריכים  שהיו  אף  היסטוריים  בניינים  כמה  נהרסו 
נחרב  לאילת  שמצפון  אורה  באר  בהם;  השימוש  ויחודש  שיחודשו  עד 
למרות החלק שהיה לו בכיבוש השממה בדרום הארץ. חלקים מתחנות 
מבני  גם  מופיעים  זו  ברשימה  ועוד.  ישנות,  ברזל  וממסילות  רכבת 
ממורשתם  גדול  וחלק  החיים,  אורחות  את  ששינו  בקיבוצים  הציבור 
הבנויה - שאחראים לה טובי האדריכלים של שנות הארבעים, החמישים 

מבנים בסגנון הבין-לאומי, שדרות רוטשילד, תל-אביב. צילום: נגה די סגני
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חנוכת הטרזינות באתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ברחובות, ספטמבר 2013.
צילום: מיכאל גינזבורג

והשישים - נמצא בסכנה גדולה; אולמות הקולנוע הנטושים ביישובים 
סכנה.  נשקפת  להם  גם  והבילוי,  התרבות  חיי  כמרכז  ששימשו  שונים, 
המאבק הציבורי להצלת מבנים אלה ומורשתם התרבותית עדיין נמצא 
בתחילתו. דרושה התגייסות ציבורית נרחבת לא רק כדי להצילם אלא גם 
למלאם בתוכן חדש שיבטיח את קיומם. דרוש גוף חזק בעל יכולת גיוס 
שימור  של  בטכניקות  ומתמחה  ולהשפיע  לשכנע  שיכול  גוף  משאבים, 
וניהול אתרים. מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, כגוף המוביל את 

השימור בארץ, מקיימת פעילויות שונות לחזוק המגמות האלה. 
גליל  האקדמית  המכללה  בשיתוף  שנה,  מדי  מקיימת  המועצה 
יכול  אני  לנאמני שימור. כמי שהשתתף בקורס השלישי  מערבי, קורס 
האדריכלות  מתחום  מקצוע  אנשי  הם  מהמשתתפים  שרבים  להעיד 
נלמדים המושגים הבסיסיים של השימור  וממקצועות הבנייה. בקורס 
אפיק  בעבורם  פותח  שהקורס  דרך  מורי  בו  משתתפים  וחשיבותו. 
את  שמעשירים  יישוביים  ומוזיאונים  אתרים  מנהלי  להתמחות;  חדש 
המקומית.  ההיסטוריה  להצגת  כדרך  השימור  בתחום  ידיעותיהם 
משתתפים בו גם אנשים שמקצועם אינו רלוונטי לדיסציפלינה אך הם 
פעילים כמוני, שלומדים בצורה מסודרת היכן לפעול, מה אפשר לעשות 
על  מטיל  שימור",  "נאמני  הקורס,  שם  להיאבק.  יש  ערכים  אילו  ועל 

המשתתפים את האחריות לגלות אתרים לשימור המצויים בסכנת הרס 
ולעורר את הציבור ואת המועצה לצאת למאבק.

ושל  המורשת  אתרי  של  לחשיבותם  הציבורית  המודעות  העלאת 
את  להקים  הממשלה  להחלטת  ספק  ללא  הביאה  היישובית  המורשת 
 - "ציוני דרך"  כיום  מיזם התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית, 
אגף מורשת במשרד ראש הממשלה. מדובר בתכנית לאומית המבקשת 
לשקם, לשדרג ולהעצים נכסי מורשת ולהבטיח את השתמרותם לדורות 
מכספי  שקלים  מיליוני  כ-400  של  השקעה  מובטחת  לתכנית  הבאים. 
מדינה לכמה שנים מתקציב ממשלתי ייעודי. במסגרת המיזם הזה כבר 
של  פרויקטים  וכחמישים  מוחשית  מורשת  אתרי  כשבעים  מטופלים 
תקליטיות  ספריות,  ארכיונים,  דוגמת  מוחשית,  לא  תרבותית  מורשת 
התכנית  הנהגת  בישראל.  שנוצרו  והווי  תרבות  ערכי  ושאר  וסרטיות 
שהמודעות  מכול  יותר  מוכיחים  הממשלה  ראש  במשרד  וניהולה 
וכי  במדינה,  השלטונית  הפירמידה  לראש  הגיעה  לשימור  הציבורית 

הסוגיה נמצאת במקום גבוה בסדר בעדיפויות הלאומי. 
אמנם מתפתחת מגמה של השקעה לאומית בשימור האתרים, אך 
בגיוס  המשאבים לא תמיד מספיקים. במקרים רבים התקציב מותנה 
גיוס  הממשלתי.  לחלק   )matching( תואם  כמימון  נוספים  כספים 

סיור הוועד המנהל בסליק בנהלל , אפריל 2013. צילום: מיכאל גינזבורג

סיור בבאר האנטיליה במזכרת בתיה שעברה תהליך שימור. מימין - ראש 
המועצה מאיר דהן. צילום: עירית עמית-כהן

נשיא מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל שלמה הלל נושא דברים 
באספת העמותה במקוה ישראל, יוני 2012. צילום: איציק שוויקי
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חבר  השימור,  בנושא  פעיל  שנים  מזה   - כהן  )מיקי(  מיכאל 
בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  של  העמותה  מועצת 
ובוגר קורס נאמני שימור. בעבר שימש כחבר הנהלת הִמנהל 
הקהילתי בקעה בירושלים, יו"ר ועדת התכנון והפורום האורבני 

של המנהל. 

*

*   עמוד 89: בית העם במושבה הגרמנית בירושלים. שימור בזכות פעילות ציבורית. צילום: איציק שוויקי

המשאבים הנוספים הדרושים תלוי לא מעט בפעילות ציבורית, בעיקר 
מחברי  לחלק  המשאבים.  לבעלי  גישה  להם  שיש  ונשים  אנשים  של 
עליהם,  והשפעה  פוטנציאלים  נדבנים  עם  קשרים  יש  העמותה  מועצת 
ופעילותם לגיוס משאבים היא חשובה ביותר ויכולה לעתים לקבוע את 

הכללתו של אתר מסוים ברשימת האתרים שישוקמו וישמרו. 
מועצה  יצרה  פעילות  שנות  שלושים  שלאחר  ולומר  לסכם  אפשר 
את  כוללת  זו  רחבה.  ציבורית  תשתית  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור 
אנשי  ובהם  המועצה  עובדי  את  העמותה,  של  והמועצה  ההנהלה  חברי 
ועדי פעולה למען  ועדות מחוזיות,  - חברי  ונוסף להם  מקצוע מעולים, 
האדריכלות,  במקצועות  ואקדמיה  מקצוע  אנשי  מיוחדים,  פרויקטים 
ההיסטוריה ולימודי ארץ ישראל ובמקצועות הבנייה וההנדסה השונים. 

זאת  המורשת,  של  ביותר  החשובים  הערכים  שימור  למען  ההתגייסות 
הבנויה וזאת שברוח ובתרבות, היא המבטיחה את שימורם.

פעילות ציבורית. סיור בשכונת בקעה בירושלים במסגרת "בתים מבפנים". הדרכה מול בית מידות ערבי ברח' יעל 7 - בית מיוחד שבו הקומה הראשונה בנויה בסגנון 
ליוואן, ואילו הקומות השנייה והשלישית בנויות בסגנון טמפלרי. צילום: איציק שוויקי
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הקנדמת.המאהבתחילתברחנבנתהגדנלהכנסת■בית wOmהמשנחזרהכנסתביתשלהדמיההעליננה:בתמננה

עמוד 1

שימור ותקשורת
התקשורת על מגוון אמצעיה שינתה את חיי היום-יום. המידע שהיא מספקת והאופן שבו הוא מועבר 
והמתמחים  והפנאי. העוסקים בשימור, המתעניינים  כולנו בשעות העבודה, הלימוד  מנחה את 
ומושפעים ממנו. לשינוי יש היבטים שונים - נגישות למידע, חשיפת מידע  נשאבים לשינוי זה 
והעברתו לאחרים, מפגשים וירטואליים ליצירת הסכמות, טכנולוגיות לעיבוד המידע, להשוואה, 
לצורכי תיעוד ולתכנון. הקלות שבה עובר המידע מאפשרת הרחבה של קהל מתעניינים, אלא 
 New Heritage, שלהרחבה זו שני פנים, פן חיובי ופן שלילי. בשנת 2007 יצא לאור הספר
וג'ניס אפלק  קוון  יהודה קלאי, תומס  New Media and Cultural Heritage בעריכתם של 
)הוצאת Routledge(. העורכים ציינו את כוחה של התקשורת ליצור מודעות ואת השינוי שחל 
במעמדה של המורשת התרבותית, אך לא היססו לבקר את אובדן המורשת הלא מוחשית ואת 
האמצעים  על  נשענת  המוחשית  שהמורשת  ככל  מתחזקת  זו  פגיעה  המקום.  ברוח  הפגיעה 
התקשורתיים ומזניחה את הנכס עצמו, את ערכיותו, את השיח בדבר האותנטיות והשלמות שלו 

על מכלול חלקיו וסביבותיו.
על  ובהשלכותיהם  ובאמצעיה,  בסוכניה  אי אפשר להתחמק מהדיון בעצמתה של התקשורת, 
ההתמחות  בין  להתקיים  הצריך  הנכון  היחס  בדבר  לחשיבה  מקום  יש  אבל  השימור.  תופעת 
והחקירה המעמיקה על אודות חשיבותו של נכס התרבות המוחשי לבין השימוש בתקשורת כדי 
ליידע על קיומו, לפרסמו ולשווקו. אלה שונים במאפייניהם, אבל שניהם נדרשים להישרדות נכסי 

התרבות לאורך זמן.

דוברות שימור ותקשורת
איריס הרפז קיי
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רופ' חיליק לימור וד"ר ברוך לשם )2013א'( הציגו שני מקורות 
רעיוניים עיקריים לתפיסה שהתפתחה בישראל באשר לדוברות 
וליחסי הציבור. האחד התבסס על התנועה הציונית והסוכנות היהודית, 
ששיווקו את הרעיון הציוני ברחבי העולם. האחר התבסס על המסורת 
עם  גומלין  קשרי  מקיים  הממשלתי-ציבורי  המנגנון  שבה  הבריטית, 
אמצעי תקשורת ההמונים ובאמצעותם עם הציבור הרחב. לאור האמור 
רעיונות  שמשווק  כמי  הדובר  של  תפקידו  את  לשרטט  אפשר  לעיל 
ומידע לעיתונאים, לעורכים, לתחקירנים ולאנשי תקשורת נוספים וכמי 
שמתווך בין גוף ציבורי או ארגון פרטי לבין ציבור רחב. מכאן עולה גם כי 
תפקידו העיקרי של דובר הוא לדווח, להעביר מידע לקהילה - שחלקה 

בקי בשיח שהמידע עוסק בו וחלקה בקי בו פחות. 
מומחיותו של הדובר היא אפוא להתאים את הגשת המידע לציבור 
מידע  איסוף  הכוללים  כישורים  מחייבת  זו  התאמה  אליו.  פונה  שהוא 
ששדה  היא  הרווחת  התפיסה  דהיינו,  להעברתו.  וכלים  ארגונו  הולם, 
המומחיות של הדובר הוא הארגון או הגוף שהוא מייצג. כך, בהלימה, 
דובר  המדינה  הקמת  לאחר  הראשון  בעשור  חיפש  האוצר  כשמשרד 
התמצאות  בכלכלה...  רצויה  גבוהה,  "השכלה  היו  העיקריות  הדרישות 

טובה בעניין משק המדינה ובעיותיו" )לימור ולשם, 2013: 62(.
החל  הישראלית  בחברה  ונחלשה  הלכה  זו  "דוברותית"  תפיסה 
ה-21.  המאה  של  הראשון  בעשור  לחלוטין  ונעלמה  השבעים,  בשנות 
הגוף המדוברר החליפו התמקצעות  עם  להיכרות מקיפה  את הדרישה 
ובאופן שבו מתנהל  באמצעי התקשורת, בקיאות בשפה התקשורתית 
השיח התקשורתי. לדוגמה, במכרז לתפקיד דובר וממונה על ההסברה 
בשירות התעסוקה שפורסם בשנת 2008 הכישורים העיקריים שנדרשו 
תואר  לבעלי  עדיפות  תינתן  ראשון(,  )תואר  אקדמית  "השכלה  היו 
שנים  ארבע  של  ניסיון  עיתונאות,  ללימודי  תעודה  בצירוף  בתקשורת 
הסברתי,  חומר  של  ובעריכה  בכתיבה  עיתונאית,  בעבודה  לפחות 
ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה רב בכתב ובעל פה, ידיעת 
השפה האנגלית, רצויה שפה זרה נוספת לשם קיום מגע עם עיתונאים 

ומבקרים" )שם(.
כיום  הרווחת  החדשה  הדוברותית  התפיסה  אחרות,  במילים 
המדוברר  הגוף  עם  היכרות  או  מוקדם  ידע  כל  מצריכה  אינה  בישראל 
משום שהיא מעבירה את ההתמקדות מהארגון שאנו מדבררים לזירה 
הדובר  של  כישוריו  את  ומדגישה  התקשורתי,  הדיאלוג  מתרחש  שבה 

ואת היכרותו עם הזירה התקשורתית.

השינוי בתפיסה הדוברותית בישראל 
והיחס לשימור

בחברה  הדוברותית  התפיסה  לשינוי  הידועים  ההסברים  חד 
ופרטיים  ציבוריים  גופים  של  יכולתם  חוסר  הוא  הישראלית 
להתמצא בעולם התקשורת, שמצדו התפתח, הואץ מבחינה טכנולוגית 
מערכות  אתיקה,  שפה,  בעלת  רב-ממדית,  רב-ערוצית,  לזירה  ונהפך 
הרחב.  לציבור  גלויים  בהכרח  שאינם  והחפצה  הפקה  תהליכי  גומלין, 
למעשה, העולם התקשורתי בימינו מתאפיין בריבוי מדיות טכנולוגיות, 

בריבוי ממשקים ובריבוי משתמשים )אשורי, 2011 ; דרור, 2011(.
הסבר נוסף נעוץ בכך שהעולם התקשורתי החדש שאנו חיים בו אינו 
הרחב,  לציבור  מגיעים  אנו  שבאמצעותה  כפלטפורמה  רק  עוד  משמש 
אלא הופך בעצמו לציבור הרחב. לדוגמה, אפשר להתבונן בפופולריות 
נוצרו  וויס" כתכנים שנולדו,  של תכניות דוגמת "האח הגדול" או "דה 
וקיימים בתקשורת במנותק מחיי היום-יום. זאת ועוד, אם בעבר מטרת 
כיום התקשורת עצמה  היום-יום,  לחיי  הייתה לחבר אותנו  התקשורת 
היא ספק תוכן שעוזר לנו "לברוח" מחיי היום-יום )רגב, 2011(. הפיכת 
התקשורת עצמה לשחקן שמתחרה על תשומת הלב הציבורית הופכת 
את תפקיד הדובר, יועץ התקשורת, מנהל יחסי הציבור, למורכב ומאתגר 
במיוחד, משום שתפקידה החדש מאפשר לשורה ארוכה של עיתונאים 
ועורכים להחליט בעצמם מה מעניין את הציבור הרחב )אברהם, 1993(. 
כך, בתהליך הדרגתי רב-שנים, השתנה תפקידם של אמצעי התקשורת 

ממתווכים בין ציבורים שונים למייצגי הציבור עצמו.
המואצים  והשינויים  מגמותיו  החדש,  התקשורתי  העולם 
המתרחשים בו בשנים האחרונות, וההתפתחות הענפה המתחוללת בד 

בבד בתחום השימור, מעלים כמה סוגיות: 
בישראל?  מורשת  אתרי  לשימור  למועצה  הרצוי  הדובר  מיהו     -
     האם רצוי לה אדם בעל ידע ומומחיות בתחום השימור? או דובר 

מקצועי המגיע "מבחוץ", שלא צמח בשורות הארגון? 
בזירה  לפעול  בבואה  לשימור  מועצה  של  יעדיה  או  צרכיה  מהם    -

התקשורתית? 
-   מהו האופן שבו עליה לפעול בעולם התקשורתי החדש? 

בחינה של צורכי המועצה וקשריה עם התקשורת תיתן מענה לשאלות 
על  המצביעים  אתרים  לשימור  המועצה  של  יעדים  שישה  להלן  אלה. 
ויועצי  דוברים  ועם  התקשורת,  אמצעי  עם  הייחודיים  קשריה  מערך 

גופים שאנו משתפים עמם פעולה. 

אמצעי  עם  קשרים  לקיום  ופרטיים  ציבוריים  בגופים  האחראים  של  תפקידם  להגדרת  כיום  המקובלים  תקשורת",  ו"יועץ  "דובר"  התארים 
תקשורת, הם צעירים בהשוואה למקצועות אחרים דוגמת מורה, מנהל ועוד. כך למשל, תפקיד דובר ראש הממשלה נוצר בישראל לראשונה 

ב-1962 )לימור ולשם, 2013ב'(.
אלא  שעברו,  בתהליך  אדון  לא  זה  במאמר  השנים.  עם  והיטשטשו  הלכו  הציבור"  יחסי  ו"ממונה  תקשורת"  "יועץ  "דובר",  בין  ההבדלים 
אתמקד בתיאור מקצוע הממונה על היחסים עם התקשורת, ובייחודו בהקשר של המורשת התרבותית ומועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
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מועצה  שילשה  האחרונות  השנים  בשלוש  והיכרות:  הכרה   .1
היא  בעבר  פעילותה.  היקף  את  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור 
עסקה בטיפול באתרי מורשת ובניהול מאבקים לשימור מבנים 
ואתרים, וכיום היא עוסקת בעוד תחומים רבים ומגוונים: יצירת 
ושימור מבנים;  תכניות חינוכיות; חקיקה; שדרוג אתרי מורשת 
יצירת מסדי ידע מקצועיים וקורסים להתמחויות בשימור )קורס 
נאמני שימור, קורס מפקחים, קורס מדריכי אתרים ועוד(; הפקת 
ובהם  שונים  עשייה  בתחומי  פעולה  שיתופי  וסיורים;  אירועים 
מורשת  מועדי  יצירת  אתר",  "אמץ  פרויקט  ויקיפדיה,  פרויקט 
בלוח השנה העברי דוגמת פרויקט אתרי מורשת בט"ו באב. כר 
הן  התקשורת,  אמצעי  של  להכרתם  זקוק  פעילות  של  זה  נרחב 
אנשי  עם  היכרות  באמצעות  הן  תקשורתית  חשיפה  באמצעות 

התקשורת ויצירת קשרים בינם לבין המועצה. 

הנחשף  לגוף  מייצרת  שוטפת  תקשורתית  נוכחות  מוניטין:   .2
הפנימי  במעגל  פעילותו.  בתחום  בר-סמכא  של  ציבורי  מוניטין 
גורם  ועיתונאים  עורכים  עם  אישי  דיאלוג  יצירת   - יותר 
החשיפה  טרום  במועצה  ולהסתייע  להתייעץ  האחרונים  לאלו 
חשיפה  זוויות  בעיגון  הנתונים,  איסוף  בשלבי  התקשורתית: 
המועצה  תגובות.  ובקבלת  שימור  מומחי  עם  בקשר  שונות, 
ובעת  התקשורת,  לאנשי  האלו  התכנים  כלל  את  מספקת 
בתהליך  מומחיותה  את  משמרת  וגם  מייצרת  גם  אחת  ובעונה 
התפתחות  בשל  הן  השנים,  לאורך  פוסק  שאינו  מתמשך 
תקשורת.  ואנשי  עיתונאים  תחלופת  בשל  הן  השימור  תחום 

אוטונומי  כגוף  שפועלת  המועצה,  מקצועית:  ואמינות  התרעה   .3
בתחום  ליקויים  הרחב  הציבור  בפני  לחשוף  יכולה  בלתי-תלוי, 
באמצעות  הארצית.  ברמה  הן  המקומית  ברמה  הן  השימור, 
בקרב  מעמדה  את  לבצר  המועצה  יכולה  זו  התרעתית  פעילות 
רשויות, מקבלי החלטות וגורמי ממשל כגוף שמקדם את השימור 

בישראל. דימוי זה מעניק למועצה אמינות מקצועית. 

התקציב  בעוגת  חלקו  על  הנאבק  ציבורי  גוף  לכל  תקציב:   .4
של  נכונה  הצגה  התקשורתית.  החשיפה  חשובה  הלאומית 
שני,  מצד  ההצלחות  של  והבלטה  אחד,  מצד  והבעיות  הצרכים 
במידע  מזינים  הציבור  יחסי  התקציב.  על  במאבק  תחמושת  הן 
ההחלטות  מקבלי  נחשפים  שאליהם  התקשורת  אמצעי  את 
האמורים להכריע בנושא התקציבי. זאת ועוד, אפשר לרתום את 
גם מאנשים  לגיוס כספים  הפלטפורמות התקשורתיות השונות 
פרטיים. שיתופי פעולה נכונים כמו עם ג'רוזלם פוסט באינטרנט 
ועוד יכולים לחשוף את פעילות המועצה לקהלי יעד הרלוונטיים 
לגיוסי כספים. בנוסף אפשר לייצר קמפיין ייעודי לגיוס כספים 

בשיתוף פעולה עם פלטפורמות תקשורתיות שונות.

5.  שותפות: אף שהמועצה מייצגת את תחום השימור בקרב מקבלי 
תחום  הרחב,  והציבור  תקשורת  אנשי  מקצוע,  אנשי  החלטות, 
והמדיות  התקשורתית  החשיפה  בלעדית.  לה  שייך  אינו  זה 
החברתיות המגוונות מאפשרות לייצר שותפות עם הקהל הרחב, 

למעגל  ולמשוך  מגוונים  לקהלים  שונים  שימור  נושאי  לחשוף 
הפעילויות קהלים חדשים. אלה מצדם יהפכו לשותפים לקידום 

נושאי השימור בחברה הישראלית.

את  להביע  למועצה  מאפשרת  התקשורתית  החשיפה  השפעה:   .6
עמדותיה ולהנגיש את תחום השימור ואת אתרי המורשת לקהל 
החלטות,  מקבלי  של  יחסם  על  להשפיע  יכולה  היא  כך  הרחב. 
ההשפעה  השימור.  לתחום  הבודד  האדם  ושל  השפעה  בעלי  של 
התקשורתית באה לידי ביטוי גם ביכולתה להעלות נושאי עומק 
מקרקעי  ברשות  לפתח  הצורך  )למשל:  הציבורי  היום  לסדר 
ישראל התייחסות למבנים לשימור(, להפוך ניצחונות נקודתיים 
ליתרונות אסטרטגיים )למשל: חשיפה של תקדימים משפטיים 
שהתקבלו בחיפה ברמה המקומית והפיכתם לתפיסה אסטרטגית 

כלל-ארצית בנושאי שימור(.

דוברות  של  בפועל  תפקידה  את  למעשה  מגדירים  הללו  היעדים  ששת 
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. כך לדוגמה, כשמנהלת מחוז חיפה 
במועצה לשימור, אדריכלית נעמה נאמן מזרחי, ביקשה להעלות לסדר 
היום הציבורי הארצי את מצבם העגום של נכסי השימור בחיפה, שיתפה 
סדרת  ערכה  רוזנבלום  רוזנבלום.  קשת  את  בנושא  המועצה  דוברות 
סיורים ובסדרת כתבות שפרסמה במוסף "גלריה" )הארץ( במהלך שנת 
2013 פרסה בזה אחר זה מאבקים ציבוריים שחשפו התנהלות בעייתית 

בתחום השימור בחיפה. 

דוברות המועצה, לא  עיתונאים, מיעדי תפקידה של  השותפות עם 
באה לידי ביטוי רק בסדרת הכתבות שערכנו עם קשת רוזנבלום. המועצה 
לשימור אתרים בנתה לאורך השנים דיאלוג אינטימי ואיכותי עם כמה 
בחשיפה  רק  לא  אותנו  מלווים  אלה  בתקשורת".  "ידידינו  עיתונאים, 
אסטרטגיות,  בהתייעצויות  סיור,  בימי  גם  אלא  כתבות  באמצעות 
ביכולת לשרטט עמם ציר פעילות שנתית המציב כמה יעדים תקשורתיים 
מוגדרים מראש. סוג כזה של מערכת יחסים יכול להיבנות עם עיתונאים 
השימור.  תחום  את  לאהוב  שצמחו  כאלו  עם  או  בתחום  המתעניינים 
שיתוף פעולה בהיקף מלא או חלקי מתקיים עם עיתונאים דוגמת קובי 
בשבע(, מיכאל )מיקי( מירו )רשת ב'(,  ועיתון  פינקלר )רדיו "קול חי" 
מורן עופר )רשת ב'(, עופר אדרת )הארץ(, קשת רוזנבלום )הארץ(, אורי 
טימור  משה  )וואלה(,  ריינשטיין  זיו  )וואלה(,  שר  ברק  )גלובס(,  חודי 
משום  אסטרטגיים  נכסים  הן  אלו  יחסים  מערכות  ואחרים.  ב'(  )רשת 
שאין מדובר רק ביכולתנו להגיע לציבור רחב, אלא בעיתונאים הניחנים 
על פי רוב בתשוקה ובהבנה מעמיקה יותר של תחום השימור - לרבות 

ההשלכות האפשריות של חשיפה תקשורתית כזו או אחרת. 

חשיבותן של מערכות יחסים אלו מעמיקה גם לנוכח חוסר היכולת 
טוכמן  גייל  שהחוקרת  מה  אלו  לעיתונאים  להניב  השימור  תחום  של 
במיפוי  עסקה  טוכמן   .)234  :1995 )טוכמן,  "קשות"  חדשות  מגדירה 
היא  השאר,  בין  העיתונאי.  הסיפור  נבנה  שבו  התהליך  של  ובהגדרה 
מחד  החיים  שגרת  עם  להתמודד  תקשורת  אנשי  של  שיכולתם  מצאה 
מתמצה  גיסא,  מאידך  והחדשים  צפויים  הבלתי  האירועים  ועם  גיסא, 
לשלוט  להם  המאפשרות  לקטגוריות  החדשותיות  הידיעות  בקטלוג 
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הייתה  עליה  הצביעה  שטוכמן  העיקרית  החלוקה  העיתונאית.  בעבודה 
לחדשות "קשות" ו"רכות", ואלה מאפייניהן:

-    חדשות קשות הן דיווחים עובדתיים בנושאים פוליטיים, כלכליים 
ופליליים או דיווחים על אסונות למיניהם. הן מאופיינות בממד 
האקטואליות והמידיות ולכן חייבות להתפרסם עם התרחשותן. 
אפשר להציגן בצורה עובדתית, לנתחן ולפרשן. החדשות הקשות 
בנושאים  מעודכנים  להיות  כדי  לאנשים  הדרוש  במידע  דנות 

החשובים לחייהם.

המתמקדות  צבע  ידיעות  או  מגזין  כתבות  הן  רכות  חדשות    -
חולשות  אדם,  בני  של  חייהם  אורח  על  מעניינים  בסיפורים 
חלק  כל  או  והבילוי  הפנאי  לתחום  השייכים  היבטים  אנושיות, 
האנושיים.  חיינו  למרקם  ושייך  קשות"  "חדשות  שאינו  אחר 
בהיבט  אלא  בעובדות  בהכרח  מתמקדות  אינן  הרכות  החדשות 
לא  גם  לפרסמן  אפשר  אירוע.  של  "הצבע"  במרכיבי  או  האנושי 

מיד עם התרחשותן משום שחשיפתן אינה מצריכה מידיות.

במילים אחרות, מאחר שיכולתו של תחום השימור בכלל ושל המועצה 
להניב חדשות קשות כמעט שאינה קיימת, אנו  לשימור אתרים בפרט 
תמה  אין  רכות.  חדשות  כיצרני  התקשורת  אנשי  ידי  על  מקוטלגים 
שפעמים רבות עיתונאים ועורכים ממקמים את תחומי פעילותנו על ציר 

שבקצהו האחד אנו "איננו חשובים", ואילו בקצהו האחר, הטוב יותר, 
אנו מקוטלגים כ"מעניין אבל ניתן לביצוע ללא הגבלת זמן". על רקע זה 
מעמיקה חשיבותם האסטרטגית של קשרינו עם "ידידינו העיתונאים", 
שפעמים רבות אף הם עצמם "נלחמים" בתוך מערכותיהם התקשורתיות 
כדי לחשוף ידיעה העוסקת בשימור ולא ידיעה רכה אחרת או חדשות 
קשות יותר. ידיעה רכה כזו פרסם עופר אדרת בסקרו את תנור הכביסה 
של  בפער   ,)2014 באוגוסט   11 )הארץ,  בשרונה  המבקרים  במרכז 
זמן  השיג  אדרת   .)2014 באוגוסט   4( באתר  הסיור  מיום  בלבד  שבוע 
שיא לחשיפת החדשות הרכות. דוגמה אחרת באה לידי ביטוי בכתבה 
המחוזית.  הוועדה  עם  ויצמן  מכון  של  המשפטי  המאבק  את  שסקרה 
הכתבה בגלובס פורסמה בפער של קרוב לשבועיים מהתייחסותנו בעל 

פה לנושא. 

זו,  בסוגיה  נוספים  היבטים  על  לעמוד  מאפשרות  אלו  דוגמאות 
הבאים לידי ביטוי בעבודתה של דוברות המועצה: ההבנה שחשיבותנו 
האסטרטגית לעיתונאים שאינם מתעניינים בשימור ואינם חובבי שימור 
אינה גבוהה נובעת מכך שהקשר אתנו אינו עשוי על פי רוב להניב להם 
חדשות קשות, ועל כן גם יכולתם לבלוט ולהתקדם בתוך מערכותיהם 
בזכות הסיפורים שקיבלו מאתנו כמעט שלא קיימת. הסברה של טוכמן 
מחדד גם את הפער בין מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, הרואה 

מימין - דפקו שמירה, רועי ינובסקי, ידיעות ירושלים, 22.8.2014. משמאל - מתחם התחנה: נפתחה תערוכת אתרי שימור, דוד מרואני, כל העיר, 11.7.201

22.8.201411   ˆ   ידיעות ירושלים    10   ידיעות ירושלים   ˆ   22.8.2014 

ערך  בעל  שמבנה  קרה  איך 
ביותר  מהגבוהים  שימורי 
יהודיוף  בית  בירושלים, 
חפץ, הולך ומתבלה - אך עד 

מכה לא נעשה דבר כדי לשמ
רו בצורה ראויה? השאלה מתחדדת עוד יותר 
היא  כיום  במבנה  שמשתמש  שמי  כשמתברר 
העירייה, ששיכנה בו בית ספר לבנות באחריות 

מינהל החינוך החרדי.
נכון להיום מצבו התחזוקתי של המבנה בכי 

ומתב הולכים  ההיסטוריים  הקיר  ציורי  מרע: 
לים ותוספות בנייה שאינן מתחשבות באופיו 

מומ המבנה.  של  השימור  ערכי  את  מהורסות 
חים אומרים שאם לא ייעשו פעולות דחופות 
לשימורו, הנזק שנגרם למבנה ההיסטורי יהיה 
שעבר  בשבוע  בכך,  די  לא  ואם  הפיך.  בלתי 
נחשף ב"ידיעות ירושלים" כי המחלקה למבנים 
בטיחותיים  ליקויים  מצאה  בעירייה  מסוכנים 

במבנה ותלמידיו פונו עד לתיקונם. 
כעת מתגבשת יוזמה של סיעת "התעוררות" 
אליו נרתמו גם נציגי ציבור של 'יהדות התורה' 
כדי לשקם את המקום ולשמר אותו, אך על פי 

מצבו הנוכחי נראה שמצפה למשקמים אתגר 
לא פשוט.

פאר היצירה
ברחוב  מפואר  מבנה  הוא  חפץ  יהודיוף  בית 
21 שבשכונת הבוכרים, שנבנה לפני לממ  עזרא
מעלה ממאה שנה עבור בעל ההון היהודי אלי

שע יהודיוף ומשפחתו. בקרב המומחים שוררת 
אחדות דעים שמדובר באחד משיאי הפאר של 
הבנייה היהודית בירושלים של ראשית המאה 

מהקודמת. הבית עצמו הוא אחד המאוחרים שנ
בנו בשכונה, שנוסדה בשנת 1894 בידי יהודים 

מיוצאי בוכרה שבאוזבקיסטן, שהיתה אז בשלי
 1910-1905 בשנים  נבנה  הבניין  רוסית.  טה 
עבור יהודיוף, שגר אז עדיין בגולה. מי שפיקח 
למענו על העבודה היה מחותנו ישראל חפץ, 

תושב העיר העתיקה.
מלפי ההערכה תכנן את המבנה אדריכל איט

בית יהודיוף־חפץ. השיקום יהיה אתגר לא פשוט

דפקו שמירה
הציורים המיוחדים נמחקים ‰ הקירות מתפוררים ‰ עמודים מעוטרים נפלו ‰ והנזק עלול להיות בלתי 
הפיך ‰ כך נראה בית יהודיוף חפץ בבוכרים - אחד המבנים המפוארים ביותר שבנו יהודים בעיר, שבו 

שוכן כיום בית ספר לבנות ‰ העירייה: אנו מודעים למצב הנכס ובעליו נדרש להחזירו למצבו
  רועי ינובסקי  צילומים: ברוך גיאן

כמה מהציורים יקרי 
הערך. ללא טיפול
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במאבק לשימור או בהרס מבנה חדשות קשות, לבין שורה ארוכה של 
רכות  חדשות  זה  הרס  או  במאבק  הרואים  החלטות  ומקבלי  עורכים 

במקרה הטוב, או חדשות קשות שעבר זמנן, במקרה הרע. 

בהיבטים אלו וברבים נוספים, יכולתה של דוברות המועצה לקיים 
יחסי אמון אינטימיים עם אנשי תקשורת היא קריטית ליכולתה לבצע 
בממשק  רק  מתמצה  אינו  הדוברות  של  תפקידה  אולם  תפקידה.  את 
המורכב שהיא מקיימת עם אנשי התקשורת. גם בהיבט הפנים-ארגוני, 
את  ומספקים  לה  זמינים  הארגון  שאנשי  בפרטים,  המעורה  דוברות 
חשובות,  לישיבות  השותפה  דוברות  לה,  הנדרשים  והנתונים  המידע 
תוכל  לתקשורת,  הרלוונטיים  פעילות  לתחומי  הנוגעות  להתייעצויות 
להתמודד עם האתגרים שמזמן העולם התקשורתי החדש בצורה טובה 
שאנשי  או  הנדרשת  לאינפורמציה  נגישות  לה  שאין  מדוברות  יותר 
הארגון אינם זמינים לה. יחסי אמון בין תפקיד הדוברות לבין הארגון 
הם  לעתים  מאין.  יש  תמיד  נוצרים  לא  בראשו  והעומדים  המדוברר 
יחסים  במערכת  מדובר  לעתים  זמן,  לאורך  ונוצרים  לאטם  מתפתחים 
רגש  מלאות  יחסים  במערכות  מדובר  ולעתים  בתנודתיות  המאופיינת 

המלוות בעימותים מחד גיסא ובמילים חמות מאידך גיסא. 

אולם גם דובר שבא "מבחוץ", הנהנה מ"זמינות ומאמון המערכת" 
תקשורתיים  למשברים  להיקלע  יכול  שוטפת,  אינפורמציה  ומזרימת 

הגיון  בין  הקיים  בפער  ביטוי  לידי  באים  אלה  שונים.  פנים-ארגוניים 
במאמר  מעט  עליו  שעמדנו  היגיון  התקשורתי,  העולם  של  התנהלותו 
מהחשיפה  לארגון  שיש  ריאליות(  לא  או  )ריאליות  ציפיות  לבין  זה, 
בהבנה  או  בציפיות  אלו  פערים  תקשורת.  מאנשי  או  התקשורתית 
מזמנים פעמים רבות חיכוכים ואי-הבנות, והם מדגישים את מורכבותו 
מורכבות  התקשורתי,  והעולם  שימור  דוברות  בין  היחסים  מערך  של 
המתחדדת גם בשל התובנה שהצלחת הדובר משמעותה בפועל הצלחתו 

של הארגון.

עושים היסטוריה, מזל טלבי לוי, העיר מלאבס, 4.10.2013

בית שאן עולה מחדש על הפסים. עופר אדרת, הארץ, 15.10.2014מסע חקלאי בזמן, ארז שרווינטר, ערים - רחובות, ראשון לציון ונס ציונה, 7.10.2014
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לשימור  מועצה  כדוברת  לתפקידה  נכנסה  קיי  הרפז  איריס 
אתרי מורשת בישראל בסוף שנת 2009. במסגרת תפקידיה 
השונים בתחום התקשורת עבדה כעיתונאית בעיתון הארץ וכן 
ערכה את המגזין הפובליציסטי המקוון אופקים חדשים. איריס 
מרצה לתקשורת לסטודנטים לתואר ראשון במכון אבני בתל-

אביב. היא בעלת תואר ראשון ותואר שני בהצטיינות במחלקה 
למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.

*
יוכל  התקשורת  עולם  עם  מעמיקה  היכרות  לו  שחסרה  אדם  האם 
לייצר הישגים תקשורתיים ולהגשים את יעדינו? דומני כי הסברים אלו, 
של  להבנה  התחלתי  מצע  אחד  מצד  פורסים  בחטף,  בהם  שנגענו  אף 
האתגרים והרגישויות שיש בעבודתה של דוברות מועצה לשימור אתרי 
מורשת בישראל הן בעולם התקשורת הן בתוך הארגון גופא, ומצד שני 
מתווים תשובה לשאלה מדוע בתוך כמה עשרות שנים השתנתה תפיסת 
הדוברות בישראל מקצה לקצה ואיך תהליך זה בא לידי ביטוי גם, אך לא 

רק, בתחום השימור.

"אתרי המורשת הם טלנובלה מתמשכת", לצאת מהשגרה. נאוה דקל. הד החינוך, אפריל 2014
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המאבקים הציבוריים: העלאת המודעות ודרכי פעולה
תמר טוכלר, נעמה נאמן מזרחי

שיתוף ומאבק ציבורי לקביעת מעמדם של נכסי מורשת תרבותית
לשינוי שחל בחברה ביחסה לנכסי מורשתה התרבותית ולרצונה להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות 
באשר למעמדם יש כמה סיבות: ההכרה בקשר המתקיים בין איכות הסביבה לבין איכות החיים, ומשום 
ונכסי תרבות; מעמדו של הציבור בקביעת  כך הקפדה על שמירת משאבים סביבתיים, נופי טבע 
איכות סביבתו, מרכיביה וערכיה, ובעקבות זאת התפתחות גישה ביקורתית המדגישה את חשיבות 
החקירה והדיון הקודמים ל"עשייה" השימורית; שינוי בתפיסת חובתו של הציבור, לא רק לצדק עכשווי 
אלא גם לצדק רב-דורי המתאפיין בהכרזה על משאבי טבע, נוף ונכסי תרבות כראויים לשימור, ועל 

ידי כך שמירתם גם עבור הדורות הבאים. 
בשינויים אלה שולטת התפיסה ששיתוף הציבור הוא ערך דמוקרטי העומד בפני עצמו, וכדי ליישמו 
נדרש תהליך עתיר עבודה שבו כל המשתתפים מתבקשים להשקיע זמן, מאמץ, חשיבה ומשאבים. 
במסגרת זו מתחזקים ערכים חברתיים: אחריות, מעורבות והתחשבות - הן כלפי הנושא העומד לדיון 
הן כלפי כלל המשתתפים. לשיתוף הציבור יש מאפיינים שונים אבל הצלחתו תלויה בקיומו של הליך 
מובנה. כך קורה שגם לשלב "המאבק הציבורי" יש הגדרה ברורה ומקום סדור בתוך התהליך. תפקידו 
לבטא את זכאותו של הציבור להיות מעורב בעיצוב סביבתו ושותף בתהליך קבלת ההחלטות בדבר 

שינוי המוצע לגביה.
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הקדמה

ומובילים  נהלי המחוזות במועצה לשימור אתרים הם שיוזמים 
מאבקים ציבוריים אלה, וזאת לאור היכרותם עם הנעשה בשטח 
התושבים  ועם  המקומיות  הרשויות  עם  שלהם  הישיר  הקשר  ובזכות 
מחוז  צפון,  )מחוז  מחוזות  מנהלי  שמונה  פועלים  במועצה  המקומיים. 
חיפה וגליל מערבי, מחוז חוף כרמל ומנשה, מחוז תל-אביב, מחוז מרכז, 
מחוז ירושלים, מחוז דרום ומחוז מיעוטים(. לצד כל מנהל מחוז פועלת 
ועדת שימור ציבורית מחוזית. לכל ועדה ממונה יושב ראש שהוא אדריכל, 
איש אקדמיה או דמות ציבורית הבקיאה בתחום, ובוועדה עצמה חברים 
אדריכלים,  גאוגרפים,  )היסטוריונים,  שימור  ומוקירי  מקצוע  אנשי 
ציבור  פעילי  טיולים,  מדריכי  מקרקעין,  שמאי  דין,  עורכי  מהנדסים, 
מקומיים ועוד(. כל אלה מהווים גב ציבורי ומקצועי. ברבים מהמאבקים 
מצטרפים נציגי ועדות השימור למנהל המחוז, לאנשי המקצוע ולתושבי 
המקום, ויחד מובילים את הפעילות הציבורית להצלת האתרים. פעילות 
ציבורית זו נעשית בגיבוי ובסיוע הוועד המנהל, הנהלת המועצה וועדת 
במהלך  בישראל.  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  של  הארצית  התכנון 
השנים התגבש הליך מובחן של מאבק ציבורי למען השימור ההיסטורי. 

הליך זה כולל את השלבים שלהלן: 
והכנת  האתר,  על  וסטטוטורי  עכשווי  היסטורי  מידע  איסוף   •

סקרים ותיעוד היסטורי ככל שנדרש.
ציבור  אנשי  מקצוע,  אנשי  בהם  ששותפים  פעולה  ועדי  הקמת   •

ופעילי ציבור. 
השונים  הגורמים  ומיפוי  האתר  של  הסטטוטורי  המצב  ניתוח   •

הקשורים בו לצורך תכנון אסטרטגי. 

מודעות  את  להעלות  שמטרתן  פעולות   - ציבורי  לחץ  הפעלת   •
הציבור לערכי הנכס ולשימורו: ייזום כנסים מקצועיים, סיורים, 
התקשורת,  באמצעי  פרסומים  עידוד  וכן  פרסומי,  חומר  הפקת 

פעילות פרלמנטרית וארגון פעולות מחאה בהתאם לצורך. 
לתכניות  חלופיים  תכנוניים  פתרונות  ומציאת  תכניות  ייזום   •
מתחם(  או  )מבנה  האתר  של  ראוי  שימור  שיבטיחו  קיימות 
של  מחודשת  והשמשה  עירונית,  התחדשות  הליכי  במסגרת 

המבנים והאתרים ההיסטוריים. 
בודקי  מול  עבודה  והחוק:  התכנון  רשויות  מול  מהלכים  קידום   •
תכניות וצוותי תכנון מקומיים ומחוזיים; ארגון סיורים מקצועיים 
ברמה  התכנון  לרשויות  התנגדויות  הגשת  המדוברים;  באתרים 
המקומית, המחוזית והארצית; תכנון והפקדת תכניות חלופיות 
למתחמים אלה; הגשת עתירות משפטיות וכל פעילות משפטית 

הנדרשת לטובת העניין. 
פעילות לגיוס ולאיגום משאבים עבור האתרים ההיסטוריים.   •

שילוט האתרים - שלטי מידע, או שלטי התרעה כי מדובר באתר   •
המיועד לשימור ואין לפעול להריסתו.  

דוגמת  נוספים  גופים  עם  כוחות  ואיחוד  פעולה  שיתופי  עידוד   •
הטבע,  להגנת  החברה  העתיקות,  רשות  מקומיים,  שימור  צוותי 

רשות הטבע והגנים, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.

עם האתרים והמתחמים ההיסטוריים שניצלו הודות למאבק ציבורי 
יעקב,  זכרון  המושבות  את  למנות  אפשר  אתרים  לשימור  המועצה  של 
מזכרת בתיה, ראש פינה ומושבות נוספות מתקופת העלייה הראשונה; 
בתל-אביב,  שרונה-הקריה  בחיפה,  )המושבה  הטמפלריות  המושבות 
הגרמנית  המושבה  וולהלה,   - ביפו  האמריקאית-גרמנית  המושבה 
הגלילית(;  לחם  ובית  אבא  אלוני  עטרות,  בני   - וילהלמה  בירושלים, 
ביפו  הנביאים; מתחם התחנה  רחוב  בית שוקן;  יריד המזרח;  יפו;  נמל 
ובירושלים; רכבת העמק; היכל התרבות בתל-אביב; בית מאני - מבתי 
המייסדים של תל-אביב הקטנה; בית המשרד הארצישראלי ביפו; רמת 
ונווה שלום; בית העצמאות בתל-אביב - ביתו  מרפא; אתרי נווה צדק 
פרומין  בית  ישראל;  מדינת  הקמת  על  הוכרז  שבו  דיזנגוף,  מאיר  של 
לאומיים  אתרים  בשני  מדובר  ישראל.  כנסת  פעלה  שבו   - בירושלים 
ולטיפול  שימורם  להבטחת  חוק  לקידום  לפעול  שנדרשנו  חשובים 
וכוללת  ארוכה  עוד  והרשימה  ישראל,  מקוה  הלאומית;  ברמה  ולהגנה 
יודגם  זה  הליך  הארץ.  ברחבי  בודדים  ומבנים  מורשת  אתרי  מאות 

באמצעות תיאור של כמה מאבקים בולטים:

מרכזי  זכתה למעמד  זו  רחבה  בפעילות  בישראל.  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  לבה של  ללב  הציבורית  הפעילות  הייתה  שנוסדה  מיום 
ביחס  ותרבותיים. לדאבוננו, למרות השינוי שחל  נושאי ערכים אדריכליים, חברתיים  היסטוריים  נגד הריסת מבנים  ההתעוררות הציבורית 
לשימור, ההכרה בחשיבותו, החקיקה, המידע וההתמחות, אנשי המועצה וגורמי שימור אחרים עדיין נדרשים להשקיע מאמצים רבים כדי למנוע 
הרס של אתרים היסטוריים. במקרים רבים מניעת ההרס מלווה במאבק ציבורי לשינוי מעמדם הסטטוטורי והמשפטי. המאבק מתבסס על 
ההכרה שחוסר מודעות או אדישות באשר לפוטנציאל הגלום בשימור, והעדפת הפיתוח, מחייבים להפיץ מידע והסבר, ובאמצעותם לנסות 

לבטל תכניות שמבקשות להרוס מתחמים ואתרים היסטוריים.

מנהל מחוז ירושלים איציק שוויקי בסיור ברחוב יפו בירושלים.
ארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל



103 אתרים

הארכיון  זעירא,  אוסף  ה-20.  המאה  ראשית  יעקב,  זכרון  של  גלויה 
ההיסטורי של זכרון יעקב

המושבה ובית הספר לפועלים, גן ילדים, בית הפקידות, ה"דפו" - חנות 
האיכרים  רחוב  בראש  הנוי.  וגן  הרב  בית  מרקחת,  בית  צריכה,  למוצרי 
התקין הברון ברכה ששאבה את מימיה מהמעיין ממזרח, הסמוך ליקב 
הבנאים  את  הברון  הזמין  המושבה  בתי  לבניית  זמרין.  ליד  שהקים 

הטמפלרים מחיפה.
שנות  סוף  עד  מסוימת  ובהזנחה  בשלווה  התקיימה  המושבה 
הופקדה  באוכלוסייתה  והגידול  המושבה  התפתחות  עם  השבעים. 
להריסת קראה  התכנית  המושבה.  ללב  בינוי  תכנית   1979 בשנת 
הבנייה  זכויות  של  ניכר  לעיבוי  ההיסטוריים,  המבנים  מרבית 
צירי  באמצעות  אלו  מבנים  ולהנגשת  המייסדים,  רחוב  לאורך 

המאבק לשימור המושבה זכרון יעקב

גבעת  על  בתחילה   ,1882 בשנת  הוקמה  יעקב  זכרון  מושבה 
טרשים בזמרין שבדרום הכרמל. לאחר שעברה לניהולם של אנשי 
הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד היא תוכננה מחדש על פי מודל כפר 
רחוב אירופי, בדומה למושבות נוספות שהברון ייסד אותן או תמך בהן; 
- רחוב  כיום רחוב המייסדים(  )רחוב האיכרים,  ציר אורך  התכנון כלל 
וחלקה  המשק  חצרות  ומאחוריהם  המגורים  בתי  נבנו  עבריו  שמשני 
רחוב  כיום  הפקידים,  )רחוב  רוחב  וציר  ביתי;  לשימוש  חקלאי  לעיבוד 
לילדי  הספר  בית  הכנסת,  בית  המושבה:  מוסדות  רוכזו  שבו  הנדיב( 

תכנית ש/12 ב', שהוכנה על ידי המועצה לשימור אתרים בשנת 1989. המבנים המסומנים בצהוב נועדו להריסה. מתוך חוברת המאבק )ראו גם עמ' 104(

זכרון יעקב, ראשית המאה ה-20. הארכיון ההיסטורי של זכרון יעקב
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ההיסטוריות.  החצרות  בשטחי  המבנים,  בגב  חניה  ומגרשי  תנועה 
מבנים  כמה  בה  נכללו  למתחם.  מעודכנת  תכנית  הוגשה  ב-1989 
שיועדו לשימור, ובהם בית הכנסת ובית הפקידות )כיום מוזיאון העלייה 
הראשונה(, אך לא הייתה בה כל התייחסות שימורית אמתית למתחם 
בתיה  מרבית  את  להרוס  הנחיה  כללה  שהיא  בלבד  זו  לא  ההיסטורי. 
ההיסטוריים של המושבה, אלא שמתן היתר בנייה חדש במושבה הותנה 
המסומנים  שבתחומו  המבנים  של  או  המבנה  של  מוקדמת  בהריסה 

להריסה בתב"ע. 
ציבור  ופעילי  אקדמיה  אנשי  ולצדה  אתרים  לשימור  המועצה 

)מרביתם לא תושבי היישוב( יצאו למאבק בתכנית. ראשית הוקם צוות 
היגוי שלמד את ההיסטוריה של המקום, ערך סקר ראשוני, איתר את 
כל המבנים הראויים לשימור בלב המושבה, מיקם אותם על פני התכנית 
ויזואלית  המוגשת וסימן אותם על תצלום אוויר כדי להמחיש לציבור 
את גודל ההרס. המועצה לשימור אתרים הפיקה חוברת מיוחדת והציגה 
בה הדמיות שהצביעו על הפוטנציאל הקיים וכן תכנון מוצע ששילב את 
של  קסמו  את  והבליט  המושבה  של  ההיסטוריים  ורחובותיה  מבניה 
בצורך  הושם  מיוחד  דגש  לתכנית.  התנגדות  הוגשה  בבד  בד  המקום. 
לבטל את הסעיף המתנה מתן היתר בנייה בהרס המבנים ההיסטוריים. 
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בהחלטת הוועדה המחוזית הוסר הסעיף הבעייתי, אך המאבק לא תם.
הציבורית  המודעות  להעלאת  הרחבה  הציבורית  לפעילות  בהמשך 
חלופית  בינוי  תכנית  הוכנה  והמשפטיים,  הסטטוטוריים  ולהליכים 
של  עיקרה  ההיגוי.  ועדת  ובביצוע  אתרים  לשימור  המועצה  ביזמת 
לאופי  מפורטות  הנחיות  בה  והיו  המושבה,  לב  שימור  היה  התכנית 
אושרה  אך  ב-1996  הופקדה  המחודשת  התכנית  מפרט.  כולל  הבנייה 
רק ב-2006. במהלך שנים אלה יצא לדרך תהליך שימור והחייאה של 
)החברה  והחמ"ת  יעקב  זכרון  הכלכלית  החברה  שהובילו  המדרחוב 
לפיו  מנחה:  מדיניות  למסמך  הפכה  התכנית  לתיירות(.  הממשלתית 

קבוע,  פעולה  ושיתוף  התייעצות  כדי  תוך  יחדיו  הגורמים  כל  פעלו 
קודמה  כן  זה.  במרחב  חדשה  ולבנייה  לשימור  הנחיות  הוענקו  פיו  ועל 
והשילוט. הרחוב  שפת  את  והגדירה  הציבורי  למרחב  פיתוח  תכנית 
התהליך, שהחל בהתנגדות רחבה של בעלי הנכסים ושל הנהגת היישוב 
בהצלחה. הסתיים  הציבורי,  המאבק  את  עורר  ושגם  יעקב,  זכרון 
של  הביקור  כרטיס  הוא  יעקב  בזכרון  המשוקם  המדרחוב 
וחזון  עקשנות  טוב,  רצון  שמתוך  לכך  חיה  והוכחה  המושבה 
של  בחשיבותם  הכרה  בין  ולשלב  שונה,  בדרך  לפעול  אפשר 
הכלכלי.  הפיתוח  צורכי  לבין  וההיסטורי  התרבותי  הערך 

המדרחוב בזכרון יעקב. צילום: אביטל אפרת
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המאבק על המושבה הגרמנית בחיפה
הראשונה  הטמפלרית  המושבה  בחיפה,  הגרמנית  מושבה 
תכנן  שומאכר  יעקב  המהנדס   .1868 בשנת  נוסדה  בישראל, 
בן-גוריון(.  שדרות  )כיום  לכרמל  מהים  העולה  מרכזי  כציר  אותה 
ולאורכו  החקלאיים,  הגידולים  רוכזו  ההר,  בשיפולי  הציר,  בראש 
הציר  של  בטבורו  העזר.  משקי  וחצרות  המייסדים  בתי  נבנו 
ובית העם ששימש  בית הרופא, שירות כרכרות  הוקמו המאפייה, 
להתכנסות לתפילה ולבית ספר, ובתחתיתו נוצר ציר ניצב קצר שבו 
כמושבה  דרכה  את  החלה  המושבה  שונים.  מלאכה  בתי  התרכזו 
במתן  והתמקדה  ייעודה  את  שינתה  מהרה  עד  אך  חקלאית, 
והתיירות.  הדרך  הבניין,  הרפואה,  בתחומי  מקצועיים  שירותים 

להתפתחות  מבוטלת  לא  במידה  אחראית  זו  מושבה 
תחומים אלו בארץ ישראל בשלהי המאה ה-19 ובראשית 

המאה ה-20.
החל  למתחם  שהוכנו  השונות  המתאר  בתכניות 
מתקופת המנדט ועד שנות השמונים סומן אזור המושבה 
הגרמנית לבנייה נמוכה ומרווחת. עם זאת, בלחץ יזמים 
הופקדה ב-1980 תכנית "מגדלי גנים" לצומת הרחובות 
בן-גוריון ויפו, שמטרתה הקמת ארבעה מגדלים וביניהם 

כיכר תלויה בהיקפי בנייה עצומים.
חיפה  עיריית  של  כוונתה  ובעקבות  הגרנדיוזית  לתכנית  בתגובה 
למתוח את המע"ר מהעיר התחתית על פני רחוב יפו, בואכה המושבה 

לארץ  המועצה  יזמה  הגרמנית, 
ציבורי.  מאבק  יפה  ישראל 
עזריה  של  דעת  בגילוי  ראשיתו 
בטבע  ארצי  בן  יוסי  וד"ר  אלון 
בהכנת  והמשכו  ב-1980,  וארץ 
המושבה  לאתרי  שימור  רשימת 
מרשימה.  ציבורית  ובהתארגנות 
שנים  כעשר  פעלה  זו  התארגנות 
הערכאות  בכל  התנגדויות  וכללה 
עבור  המקומית,  בוועדה  החל   -
הפנים  בשר  וכלה  המחוזית  בוועדה 
"המועצה  פעולה  ועד  קם  ובבג"צ. 
ואתרים",  מבנים  לשימור  הציבורית 
שהובילו אנשי החברה להגנת הטבע 
ואתרי  מבנים  לשימור  ומועצה 
התיישבות עם פעילי ציבור. בד בבד 
התכנוניות  לערכאות  הפנייה  עם 
פעילות  התקיימה  והמשפטיות 
שכללה  אינטנסיבית  ציבורית 

תערוכה, כתבות בעיתונות והפגנות.
הטענה המרכזית במאבק הייתה כי יש להמתין לסיום הכנתה של 
עיריית  קידמה  הזאת  התכנית  את  הגרמנית.  למושבה  השימור  תכנית 

חוברת המאבק על המושבה הגרמנית בחיפה

בית העם הטמפלרי, כיום מוזיאון העיר חיפה, שד' בן-גוריון 11.
צילום: מוזיאון העיר חיפה

בית דיק, שד' בן-גוריון 8. מאחור נראה ה"סיטי סנטר", שריד מהתכניות 
לצומת הרחובות בן-גוריון ויפו. צילום: נעמה נאמן מזרחי
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טווח,  ארוך  לתכנון  במחלקה  צוות  באמצעות  ב-1985(  )החל  חיפה 
שגובה מקצועית על ידי הטכניון ועל ידי אדריכל חיצוני. חשוב לציין כי 
מאבק ציבורי חשוב זה קדם לפרסום התוספת הרביעית לחוק התכנון 

והבנייה )1990(. 
פרויקט מגדל גנים גווע בסופו של דבר. הוקם רק ה"סיטי סנטר" 
בפינה הצפון-מערבית של מפגש הרחובות. במהלך שנות התשעים תוכנן 
ושוקם הציר המרכזי של המושבה הגרמנית, והוא משמש עדות ניצחת 
לקיימות המקום ההיסטורי ולאטרקטיביות שלו גם במונחים כלכליים. 
עם זאת המאבק לא תם. גם כיום, למרות קיומם של סקר ותכניות 
רובעיות למושבה הגרמנית, צצים בתחומיה חדשים לבקרים פרויקטים 
מלחמת  ולהילחם  להמשיך  הציבור  על  נרחב.  ובנפח  בגובה  בהיקף, 

חורמה בניסיונות צרי האופק של היזמים להרוויח על חשבון הציבור ועל 
במאבק  המרכזית  הטענה  המושבה.  של  והפגיע  העדין  מרקמה  חשבון 
החדשה  המתאר  לתכנית  שהוכן  השימור  בנספח  כיום.  גם  תקפה  זה 
של חיפה זוהו כארבעים מרקמים ושכונות הראויים לשימור. עוד מציג 
הנספח דרישה לעיריית חיפה להכין מסמכי מדיניות הנובעים מסקרים 

אלו באשר להיקף ולאופי הבנייה במרקמים אלו.
בהיעדר סקרים ומסמכי המדיניות, המאבקים הנקודתיים ביזמים 
"כיבוי שרפות". מדיניות ברורה של מוסדות התכנון  נושאים אופי של 
בעיר ובמחוז חיפה יכולה להפסיק את מלחמת ההתשה המיותרת )לכל 
בקנה  חלומות  להגשים  ליזמים  לסייע  גם  פרדוקסלי  ובאופן  הצדדים( 

מידה אפשרי ושפוי ולתועלת הציבור כולו. 

המושבה הטמפלרית 
שרונה - הקריה תל-אביב

שילוב שרידי המושבה הטמפלרית שרונה והבלטת הפוטנציאל הטמון 
במתחם זה לשמש פארק אורבני בלב אזור עסקים ומגורים 

לאחד  היה  שרונה  הטמפלרית  המושבה  של  שימורה  על  מאבק 
אתרים.  לשימור  המועצה  של  והחשובים  המרכזיים  המאבקים 
שתחילתה  גדושה  היסטוריה  בתוכה  מגלמת  הטמפלרית  המושבה 
בהתיישבות הטמפלרית בשנת 1870, והמשכה בשימוש שעשו במתחם 
שלטונות המנדט ואחריהם "הקריה" - משרדי ממשלה, משרד הביטחון, 
צה"ל, רשות השידור וגורמים ציבוריים נוספים בחסות הסדרים זמניים. 
הגורמים  של  פעילותם  אופי  ובשל  ממשלתית,  קריה  היותו  מעצם 
שאכלסו אותו, המתחם היה מנותק למעשה מהמרחב העירוני. הבתים 
ורבים  ומחיצות,  גדרות  באמצעות  הציבור  מעין  הוסתרו  ההיסטוריים 
במהלך  חדש.  מודרני  בינוי  בו  ולפתח  להרוס  שיש  מטרד  במתחם  ראו 
שנות השבעים קידמו מנהל מקרקעי ישראל ועיריית תל-אביב תכנית 
ז"ל. כץ  קלמן  אדריכל  של  בתכנונו  הקריה,  דרום  למתחם  מחודשת 
יותר  בו  שהיו  ההיסטורי,  המתחם  הרס  הייתה  התכנית  משמעות 

מחמישים מבנים היסטוריים - טמפלריים ומתקופת המנדט הבריטי - 
וצמחייה רבה, כולל עצים בני יותר מ-120 שנה. 

התכנית לא יצאה לפועל, השנים חלפו, ובינתיים הקימה העיר רמת 
גן השכנה מרכז עסקים מתחרה באזור הבורסה. וכך בשנת 1998 ביקשו 
התכניות  את  לעדכן  ישראל  מקרקעי  וִמנהל  תל-אביב-יפו  עיריית 
כץ  קלמן  אדריכל  של  בתכנונו  הקריה,  דרום  לאזור  שהוכנו  הקיימות 
ז"ל. ולהכפיל את זכויות הבנייה, מתוך אמונה שבדרך זו תצא התכנית 
לשימור.  היסטוריים  מבנים  תשעה  התכנית  כללה  זה  בשלב  לפועל. 
הכללתם הייתה תוצאה של התערבות המועצה לארץ ישראל יפה )שבד 
בבד עם התגייסותה להצלת בתי המושבה בחיפה ערכה גם סקר מבנים 
ראשוני בשרונה(, ומאוחר יותר של צוות השימור של עיריית תל-אביב 
כראוי  התייחסה  לא  זו  תכנית  גם  סמוק.  ניצה  אדר'  של  בראשותה 
מבנים  כמה  של  סימונם  מלבד  בו.  הגלום  ולפוטנציאל  המקום  לערכי 
היסטוריים לשימור לא הייתה בה התייחסות כוללת למתחם, היא לא 

ייעדה מבנים לשימוש ציבורי והתעלמה מהצמחייה ההיסטורית. 
הוביל  וזה  עיקש,  ציבורי  למאבק  יצאה  אתרים  לשימור  המועצה 
בסופו של דבר להצלתה של שרונה ולשיקומה. את המאבק יזמו אנשי 
להכנת  שפעל  פעולה  ועד  הוקם  ראשית  המועצה.  של  תל-אביב  מחוז 

מדבקה שהוכנה לטובת המאבק על שרונה. עיצוב: צביקה זליקוביץ'
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טוכלר,  תמר  המחוז  מנהלת  עם  הובילו  הוועד  את  חלופית.  תכנית 
האדריכלים מיכל קוצ'יק ואילן פלינט, בשיתוף אדר' אמנון בר אור, אדר' 
אלוני  ירמי  המקרקעין  שמאי  ז"ל,  סגל  יוסף  הנוף  אדר'  מנדל,  סעדיה 
ז"ל ועוד אנשים טובים ובהם מורי דרך וחוקרי התקופה: פרופ' יוסי בן 
ארצי, אבי משה-סגל, יוסי גולדברג ותורמים שהתגייסו לאורך המאבק. 
בתכנית  שהוצעו  הבנייה  זכויות  על  שמרה  החלופית  התכנית 

כמתחם  שהוגדר  הפתוח  הציבורי  השטח  את  והרחיבה  המופקדת, 
לשימור ובו כחמישים מבנים היסטוריים. המועצה טענה כי יש להבטיח 
כמה מאפיינים: המתחם יהיה ציבורי וישמש מעין פארק עירוני ייחודי; 
הצמחייה ההיסטורית תשומר; גריד )מתווה( הרחובות המקורי יישמר, 
ושירותים  גלריות  יפעלו חנויות,   - - לכשישומרו  ובבתים ההיסטוריים 
אזור  בין  שיחבר  חשוב  ציבורי  עירוני  כמתחם  הוצגה  שרונה  ציבוריים. 

חשיפת התכנית הרעיונית לציבור הרחב על ידי ועד הפעולה, 1998. שרונה כריאה ירוקה בלב עיר. ארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

תכנית חלופית לדרום הקריה, שהציעה המועצה לשימור אתרים, מודל שהוכן על ידי ועד הפעולה, לקראת הדיונים בכנסת
ובה פיתרון לשימור ופיתוח המתחם

המאבק על שרונה, מימין לשמאל: הרס במושבה, הזזת הבתים, תכנית מנהל מקרקעי ישראל. ארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
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היכל התרבות לאזור מוזיאון תל-אביב לאמנות, בהנחה שבעתיד יפונה 
גם חלקה הצפוני של הקריה. 

בנוסף, הוועד הכין הצעות לדרך הפעולה הנדרשת לטיפול במתחם 
סקר  הכנת  למבנים,  תיעוד  ותיקי  למתחם  תיעוד  סקר  הכנת  שכזה: 
צמחייה, הצעה להקמת ִמנהלת למתחם, תמהיל שימושים ועוד. הוועד 
גם קידם חלופות תחבורתיות לרחוב קפלן, שיבטיחו את שימור הרחוב 

ראויים.  תחבורתיים  פתרונות  ויציעו  צדדיו  משני  מבניו  על  ההיסטורי 
המאבק ארך כשמונה שנים וכלל הפגנות, אירועי הסברה, הדרכת 
עשרות אלפי אנשים במקום, הפקת חומר פרסומי רב, עבודה עיתונאית 
פרלמנטרית  פעילות  טלוויזיה,  וכתבות  סרטים  הפקת  ובעולם,  בארץ 
במשרדים  דיונים  במקום,  הכנסת  ועדות  של  סיורים  שכללה  נרחבת 
השונים ובוועדות הכנסת, הגשת התנגדויות, עררים ופעולות משפטיות 

שרונה 2014, מתחם עירוני לאחר שימור. צילומים: איציק שוויקי
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אין כמו יפו... 
המאבק לשימור נמל יפו

בלתי-נפרד  חלק  ומהווה  העולם,  בנמלי  מהעתיקים  הוא  יפו  מל 
ובין-לאומי  לאומי  ערך  בעל  אתר  זהו  ישראל.  ארץ  מתולדות 
לבאים  מרכזי  שער  הנמל  היה  התקופות  כל  לאורך  ראשונה.  ממדרגה 
אל הארץ. דרכו עלו ובאו סוחרים, צליינים, כובשים, דיפלומטים, חוזים, 
תיירים ומתיישבים. החל בסוף המאה ה-19 ועד אמצע שנות השלושים 
עם  היהודים  העולים  אלפי  נפגשו  שבה  הראשונה  הנקודה  הנמל  היה 
ארץ האבות, שער למייסדי היישוב העברי המתחדש בארצו. עוד קשורה 

לנמל גם האגדה העתיקה על הנסיכה אנדרוֵמדה. 
הייצוא  נמל  בהיותו  המקומית  בכלכלה  חשוב  מרכיב  היה  הנמל 
העיקרי של תפוזי יפו, ששמם יצא לתהילה ברחבי העולם בשם המותג 
Jaffa. ביזמת שמעון רוקח, מנהיג הקהילה היהודית ביפו, הוקם בנמל 
מסוע מטענים שיעל את העמסת ארגזי התפוזים על האניות. בתקופת 
המנדט, עם התפתחות הענף והיישוב בארץ, החליטו הבריטים ביזמתם 
לחדש  תל-אביב  העיר  מנהיגי  ושל  העברי  היישוב  פרנסי  של  ובלחצם 

ולהרחיב את הנמל )זהו הנמל שאנו מכירים כיום(. הסלעים פוצצו ונבנה 
מזח ארוך, חלק מהים יובש והוקמו מעגנה ומחסנים גדולים ומודרניים 
ובית מכס מחודש. במקום בית המכס הטורקי, במקום שלאורך אלפי 
מתכנני  מיטב  הקימו  ישראל,  לארץ  והמדרגות  הכניסה  היו  השנים 
התקופה טרמינל נוסעים מודרני )זהו המבנה המוכר כיום כבית המכס 
העולם  מלחמת  השלושים,  שנות  באמצע  שפרצו  המאורעות  הצפוני(. 
יפו,  נמל  של  במעמדו  פגעו  תל-אביב  ונמל  חיפה  נמל  הקמת  השנייה, 
אך הוא המשיך לפעול כנמל סחורות ונוסעים עד לפתיחת נמל אשדוד 

בשנת 1965. 
לנמל יש כוחות קיום משלו, והוא ממשיך לשמש את דייגי יפו עד 
יפו  של  ולשיקומה  להחייאתה  ובהמשך  הדייגים  פעילות  סביב  היום. 
זאת,  עם  בילוי.  ואתרי  קפה  בתי  מסעדות,  בנמל  התפתחו  העתיקה 
סגור  כמשק  עצמו  שהחזיק  ותוסס  מצליח  תיירות  אתר  שהיה  ואף 
התשעים  שנות  בראשית  ישראל  ממשלת  החליטה  כלכלית,  מבחינה 
)1993( להפריט את הנמל ולקדם במקום מעגן יאכטות ודיור יוקרתי, 
ובכך למחוק כל זכר לנמל ההיסטורי. עם העברתו לידי מנהל מקרקעי 
ישראל כדי לקדם את החלטת ההפרטה ולהוציאו למכרז ליזמים נעשו 

אומצו  הסטטוטורי,  ההליך  השלמת  ועם  המאבק,  בעקבות  נוספות. 
המועצה  שהגישה  החלופית  בתכנית  שהוצעו  התכנוניים  העקרונות 

לשימור אתרים. 
מנהל מקרקעי ישראל שיווק את מרבית בתי שרונה ליזמים פרטיים. 
מטעם  שרונה"  "ִמנהלת  למתחם  ניהולי  גוף  הקימה  תל-אביב  עיריית 
צוות  של  מקצועית  ובהנחיה  בייעוץ  ובשיתוף,  החוף  אחוזות  חברת 
הייתה  לדרך.  הפיזי  השימור  הליך  יצא  תל-אביב  עיריית  של  השימור 
והמקומית  הלאומית  ברמה  שרונה  המושבה  של  בחשיבותה  הכרה  זו 
ערכי,  פוטנציאל  טמון  זה  היסטורי  מתחם  בשימור  כי  והבנה  כאחד, 

תיירותי וכלכלי גדול. 
מלאי  המשומרים  הבתים  הרחב.  לציבור  נפתח  שרונה  מתחם 

הנגרות,  מפרטי  השימור,  מעבודות  להתרשם  יכול  והציבור  פעילות 
מהפרזול ומציורי הקיר המשוחזרים. מרכז המבקרים שהקימה עיריית 
אתרים.  לשימור  המועצה  של  לניהולה  הועבר  במקום  תל-אביב 
ראש  של  התגייסותם  ועל  התהליך  הצלחת  על  שמחה  מלאים  אנו 
עיריית תל-אביב רון חולדאי ומי שהיה ראש מנהל מקרקעי ישראל ירון 

ביבי, שבניצוחם יצא הפרויקט לדרך. 
על  מברכים  ואנו  עצמה  את  הוכיחה  והמקצועית  הציבורית  הפעילות 
שיתוף הפעולה עם מכלול הגורמים שפועלים כיום בשרונה. בימים אלה 
החשובים  שהערכים  תקווה  ואנו  הקריה  של  לצפונה  תכנית  מקודמת 
הטמונים בבתים ובצמחייה שנותרו בחלק זה של שרונה יישמרו אף הם 

למען הדורות הבאים.

משט לאורך חופי תל אביב, במסגרת המאבק נגד הפרטת הנמל והריסתו. מבט אל הנמל, 1932. משמאל - בית המכס המנדטורי. צילום: קורט טוכלר
ארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
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צעדים נמרצים ליישום ההחלטה. צעדים אלה הובילו להידרדרות הנמל, 
לסגירת מרבית המסעדות, להזנחה קשה של המבנים והמעגנה ולפגיעה 

בפרנסתם של בתי אב רבים ביפו ובסביבתה. 
ביזמת המועצה לשימור אתרים והחברה להגנת הטבע הוקם צוות 
נציגי  חברים  היו  בוועד  יפו".  נמל  להצלת  "הוועד   - משותף  מאבק 
הדייגים, נציגי תושבי יפו, בעלי המסעדות, בעלי היאכטות, נציגי החברה 
ארגון  ודין",  טבע  "אדם  אתרים,  לשימור  המועצה  נציגי  הטבע,  להגנת 

"יפו יפת ימים", צופי ים וגורמים נוספים. לאחר שלמד וניתח תהליכי 
שיקום של נמלים היסטוריים ברחבי העולם, ומתוך הכרת צרכיו של נמל 
ייחודי זה, גיבש ועד הפעולה אג'נדה משותפת באשר לעקרונות התכנון 
העתידי של הנמל. מסמך העקרונות דן בשימור מבני הנמל, בהבטחת 
בעקרונות  השימושים,  בתמהיל  לדייגים,  שירות  ושטחי  הדייגים  נמל 
הניהול ועוד. הופק חומר פרסומי, הוכנה הדמיה שהראתה כיצד אפשר 
השימור   תהליך  במסגרת  אך  שיפוץ,  פעולות  החלו  הנמל.  את  לשקם 

 מצעד משותף לתושבי יפו וועד הפעולה להצלת נמל יפו שהסתיים בעצרת המונית, שנות ה-90. ארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

הצעה לשימור והשמשת בית המכס, אדריכלים אייל זיו ושמואל גרואג. הדמיה: עדי קרמר
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בפעולות למשל,  כך  שהתקבלו.  ההחלטות  כל  יושמו  לא  והשיקום 
הפיתוח כוסו מדרגות הנמל המקוריות שחשפה רשות העתיקות במהלך 
מסמכי  הוכנו  ובטלוויזיה,  בעיתונות  כתבות  פורסמו  הנמל,  חפירות 
ומשפטיים  סטטוטוריים  מהלכים  נעשו  השונות,  לרשויות  מדיניות 
ופעילות פרלמנטרית ענפה. בנוסף ערך הוועד משט מיוחד, קיים הפגנה 
בכיכר מלכי ישראל )כיום כיכר רבין( מתחת ללשכת ראש עיר ובמהלכה 
הוגשו דגים מטוגנים לעוברים ולשבים, קיים הפגנה גדולה ומתוקשרת 
מועצת  חברי  עם  אישיים  מפגשים  ערך  בירושלים,  הפנים  משרד  מול 

העיר, הפיק סרט, ערך אירועים ועוד. 
בפעם  הוקם  התכנון  רשויות  ביזמת  קשבת.  אוזן  על  נפלו  הדברים 
והתקבלו  דעתם,  את  השמיעו  הגורמים  כל  עגול".  "שולחן  הראשונה 
הפרטתו.  ללא  הנמל  שיקום  הליך  של  קידומו  על  עקרוניות  הסכמות 
השולחן  עמדות  את  למעשה  קיבלה  ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה 
כל  שימור  על  המבוססת  לנמל,  חדשה  בינוי  תכנית  אומצה  כך  העגול. 
מקצועית  היגוי  ועדת  והחייאתם.  המנדטוריים  ההיסטוריים  המבנים 
ובו רשימת כל  ויצרה נספח מחייב לתב"ע  מלווה ריכזה את ההמלצות 

המבנים המיועדים לשימור. כן תמך הוועד בהעברת הנמל לרשות עיריית 
תל-אביב-יפו והיה שותף להפעלת לחץ על מוסדות התכנון והחוק. 

בנמל החלו פעולות שיפוץ, אך במסגרת תהליך השימור והשיקום 
יושמו כל ההחלטות שהתקבלו. כך למשל, בפעולות הפיתוח כוסו  לא 
חפירות  במהלך  העתיקות  רשות  שחשפה  המקוריות  הנמל  מדרגות 
הצלה שערכה במקום, וממשיך הניסיון להרוס את בית המכס הצפוני - 
מבנה המיועד לשימוש ציבורי ומוגן לשימור בתב"ע של הנמל ובתמ"א 
חשיבותו  למרות  וזאת  הים(,  חוף  לפיתוח  ארצית  מתאר  )תכנית   13
זה היה למעשה הטרמינל של  והפיזית. מבנה  ההיסטורית, התיירותית 
למרכז  להפוך  שחשוב  המבנים  מסוג  הקודש",  לארץ  "השער   - הנמל 
מבקרים דוגמת אליס איילנד )Ellis Island( בניו יורק ורד סטאר ליין 

)Red Star Line( באנטוורפן. 

כמרכז  להשמישו  ולהמשיך  לשקמו  הדרך  שתימצא  תקווה  אנו 
 - ימי  לחינוך  המרכז  פעילות  המשך  לצד  ותוסס,  מתקדם  מבקרים 

בהתאם לייעודו כמבנה לשימוש ציבורי.

 יריד המזרח

שימור  למען  אתרים  לשימור  המועצה  פועלת  שנים  מעשרים  ותר 
שבו  תל-אביב,  העיר  של  בצפונה  הירקוני  האי  חצי  מתחם  אוצרות 
התקיימו יריד המזרח ואירועי המכבייה הראשונה וקם נמל תל-אביב. 
אירועי יריד המזרח, שתחילתם בשלהי שנות העשרים, התפתחו עוד 
יותר עם הקמת מרכז הקבע של היריד בשפך הירקון, וביססו את מעמדה 
יריד  הישראלית.  והעשייה  התעשייה  התרבות,  כמרכז  תל-אביב  של 
ישראל.  בארץ  העברי  היישוב  להישגי  ראווה  חלון  להיות  נועד  המזרח 
הגבוהות  באיכויות  גם  אלא  במוצגים  רק  לא  ביטוי  קיבלו  הדברים 
אל- אריה  אדר'  עמד  התכנון  צוות  בראש  ומבניה.  הסביבה  תכנון  של 
חנני, ואת תכנית הבינוי הכין אדר' ריכרד קאופמן. את המבנים תכננו 
אדריכלים ראשונים במעלה ובהם ריכרד קאופמן, ג'ניה אוורבוך, אריה 

המרחב  היה  המזרח  יריד  מתחם  למעשה,  ואחרים.  נויפלד  יוסף  שרון, 
התכנוני החשוב ביותר ב"עיר הלבנה", ואף שלא נכלל בשטח ההכרזה 
החשובים  המונומנטים  שישים  ברשימת  הוצגו  בו  מרכזיים  מבנים 
המייצגים את הסגנון הבינלאומי. גם אחרי העברת הידע לרשויות באשר 
לחשיבות המקום ועל אף העובדה שזהו מרחב ציבורי, קודמו במתחם 
תכניות בינוי מסיביות שעמדו למחוק כל זכר למתחם חשוב זה ולערכיו. 
חשיבות  את  וחשף  שחקר  רז,  יורם  אדר'  יזם  המאבק  צוות  את 
הצוות  במועצה.  תל-אביב  במחוז  ופעילים  מנהלים  והובילו  המקום, 
קידם מודל פיזי למתחם והפיק חוברת מרשימה. בנוסף אורגנה פעילות 
ציבורית הסברתית ענפה באמצעות סיורים, כנסים ופעילות תקשורתית. 
במסגרת מאבקה הדגישה המועצה לשימור אתרים את הצורך בשימור 
המכלול התכנוני של יריד המזרח והצירים המקוריים כפי שתוכננו על ידי 
ריכרד קאופמן, לרבות הגרפיקה הייחודית ליריד המזרח ושפת הרחוב. 

יריד המזרח בשנות ה-30. מתוך חוברת המאבק, 1996
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מתוך חוברת המאבק

שטחי  אלפי  מאות  )ובו  מטרופוליני  מרכז  ליצירת  תכנית  קידום  עם 
ייעודים  ותמהיל  קומות   15 של  בגובה  הגדול  שרובם  בבניינים  בנייה 
הכולל משרדים, מסחר, בילוי ומלונאות ומגורים( הוקם ועד פעולה רחב 
יותר, שכלל תושבים ופעילים של הארגונים הירוקים בעיר. ועד הפעולה 
הכין תכנית שכללה שימור לצד פתרונות תכנוניים המכבדים את ערכי 
הטבע, הנוף ומורשת המקום. הוכן תיק תיעוד מפורט והוחלט לפתח את 

המתחם על בסיס הקיים. 

עבודות  אך  נבלמה,  אמנם  המסיבית  הפיתוח  תכנית  לדאבוננו 
הפעולה  ועד  מפעילי  התעלמו  תכנון  צוותי  שהובילו  מואצות  פיתוח 
ומהמועצה לשימור אתרים, ואפשרו יצירה של מתחם בילוי ששרדו בו 
אך מעט מייחודו ומקסמו של המתחם ההיסטורי. בימים אלה מבינים 
את גודל הטעות ומדברים על תכנון עתידי מחודש למתחם, והוא עומד 
בפני עידן חדש. אנו תקווה שיחדיו נצליח להחזיר לו את חשיבותו, את 

ייחודו ואת הדרו. 

בית פרומין בירושלים

משכנה  שימש  הישנה",  "הכנסת  בשם  יותר  הידוע  ְפרּוִמין,  ית 
במרכז  ממוקם  הבניין   .1966-1950 בשנים  הכנסת  של  הזמני 
מהראשונה הכנסות  בו  ופעלו   ,24 ג'ורג'  המלך  ברחוב  ירושלים, 

ועד השישית.
הזמנית  המדינה  מועצת  ישיבות  התקיימו   1949 שנת  סוף  עד 
במוזיאון  בתל-אביב:  אחדים  במקומות  הראשונה  הכנסת  וישיבות 
הכנסת.  שבכיכר  "קסם"  קולנוע  ובבניין  דיזנגוף,  שבבית  תל-אביב 
את  קיימה  בתחילה  לירושלים.  הכנסת  עלתה   1949 בדצמבר  ב-26 
יותר  מתאים  מקום  חיפשה  אך  היהודית,  הסוכנות  בבניין  ישיבותיה 
להתכנסויותיה. לאחר שנשקלו אפשרויות אחדות, ובכללן מלון המלך 
דוד, נבחר שלד בית פרומין, שבנייתו הופסקה עקב מלחמת העצמאות. 

שהחלה  פרומין,  משפחת  שם  על  נקרא  הקומות  שלוש  בן  הבניין 
בעל  מגורים  כבניין  נבנה  הוא  השנייה.  העולם  מלחמת  לפני  לבנותו 
שורת חנויות בקומת הקרקע. על תכנונו הופקד האדריכל ראובן אברם, 
ההיכר  סימן  השלושים.  שנות  של  הבינלאומי  בסגנון  אותו  בנה  והוא 
הקומה  בין  פרומין  בבית  מופיע   - משונן  אבן  נדבך   - האדריכל  של 

השנייה לשלישית.
החל ב-13 במרס 1950 התקיימו ישיבות הכנסת בבניין זה והתקבלו 
בו החלטות חשובות בתולדות המדינה. אולם המליאה התמקם בקומת 
לשמש  במקור  שיועד  גלריה  בעל  גבוה  באולם  הבניין,  של  הכניסה 
בבית  האחרונה  ישיבת  את  הכנסת  ערכה   1966 בקיץ  בנק.  כסניף 
פרומין ועברה למשכנה החדש בגבעת רם. אל גן הוורדים שלידו המשכן 
הכנסת הועברה מנורת הכנסת, שניצבה מ-1956 בגן ירוק סמוך לבניין 
מנורה". "גן  המקום  נקרא  ובזכותה  שיבר",  "בור  מגרש  על  פרומין, 
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תמר טוכלר, מוסמכת בלימודי גאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל 
והמחלקה  תל-אביב  מחוז  מנהלת  בר-אילן,  מאוניברסיטת 
בישראל,  מורשת  לשימור אתרי  במועצה  בינלאומיים  ליחסים 
ומנהלת  יוזמת  ישראל.  איקומוס  של  המנהל  הוועד  וחברת 
רמפאר  ארגון  עם  בשיתוף  לטירה",  אתר  בין  "מסע  פרויקט 
מורשת  אירועי  של  ההפקות  בתחום  בעבר  עסקה  הצרפתי. 
בין-לאומיות,  וסדנאות  תכניות  בפיתוח  וכן  טלוויזיה,  ותכניות 

בליווי ובהדרכה של משלחות.

*

*  עמוד 101: שרונה - מבט על. ארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

נעמה נאמן מזרחי, אדריכלית, בוגרת המחלקה לארכיטקטורה 
באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ובעלת תואר שני בבינוי ערים 
אדריכלית  בטכניון.  ערים  ובינוי  לארכיטקטורה  מהפקולטה 
במועצה  מערבי  וגליל  חיפה  מחוז  ומנהלת  בעבר  עצמאית 

לשימור אתרי מורשת בישראל בהווה.

*

לאחר יציאתה של הכנסת השתמשו בבניין גופי ממשלה שונים ובהם 
ירושלים  מחוז  של  הרבניים  הדין  בתי  הדתות,  ומשרד  התיירות  משרד 

ובית הדין הגדול לערעורים.
תמורת  פרטי  לאדם  הבניין  את  ישראל  מדינת  מכרה   2002 בשנת 
מחוזית  לוועדה  הגישו  החדשים  הבעלים  יחסי.  באופן  פעוט  סכום 
לתכנון ולבנייה בקשה לבנות על שטח בית פרומין מבנה בן 16 קומות, 
ומן התכנית עלתה כוונה להרוס את המבנה. בעקבות זאת יצאה המועצה 

לשימור אתרים למאבק נגד כוונת ההריסה. 
והנהלת  ירושלים,  מחוז  מנהל  שוויקי,  איציק  הובילו  המאבק  את 

יופקע  הבניין  ולפיה  חוק  הצעת  הגישו  אחדים  כנסת  חברי  המועצה. 
"מוזיאון  בו  ויוקם  ישומר  הבניין  המדינה.  לרשות  ויעבור  מבעליו 

הכנסת". החוק התקבל בשנת 2010. 
בשנת 2009 פרסם מבקר המדינה דוח על סוגיית מכירתו של בית 
לא  עדיין  במקום  העבודות  שימורו.  ומחדלי  המדינה  ידי  על  פרומין 
נכסים  של  הפקרתם  אופן  את  מובהקת  בצורה  מבטא  זה  נכס  החלו. 
המאבק  כי  לקוות  אפשר  השוק.  לכוחות  במעלה  ראשונים  לאומיים 
הדמוקרטיה  מורשת  את  יבטא  האתר  וכי  פרי  יניב  פרומין  בית  על 

הישראלית. 

סיכום

כל האמור לעיל עולה כי לפעילות ציבורית ולמעורבות ציבורית 
צורכי  והבנת  האישי  הידע  מכרעת.  חשיבות  יש  התכנון  בהליכי 
המשלבים  יצירתיים  פתרונות  למציאת  מסייעים  ראשון  מכלי  המקום 

את מורשת העבר עם צורכי ההווה והעתיד. 
בחינת הפעילות הציבורית שהובילה מועצה לשימור אתרי מורשת 
נוספים  וארגונים  ציבור  פעילי  עם  בישראל בשלושים שנותיה בשיתוף 
מוכיחה את החשיבות שיש לשמיעת קולו של הציבור. במאמר זה הצגנו 
נדרש  למעמדם  המודעות  ולהעלאת  שלשימורם  לאתרים  דוגמאות 
מאבק ציבורי. עם זאת ראוי לציין כי במהלך כל השנים קודמו עשרות 
פרויקטים לשימור גם בדרך של שיתוף פעולה מלא עם התושבים ועם 
ומלימוד מתודות תכנוניות  הרשויות השונות. בקשרינו הבין-לאומיים 

מארצות העולם אנו למדים על העלייה הרחבה בשיתוף הציבור מתוך 
לאור  השונים.  הפרויקטים  של  העתידית  להצלחה  בתרומתו  הכרה 
הדברים הללו אין בלבנו ספק כי על הרשויות ומוסדות התכנון והחוק 
שבו  הליך  שימוע;  ולא  אמתי  הליך  הציבור:  שיתוף  הליך  את  להרחיב 
נושאים  ייפתרו  כך  כי  אמונה  מתוך  הדרך,  מראשית  מעורב  הציבור 
מאבקים  של  מיותר  זמן  וייחסך  התכניות,  התהוות  בשלב  כבר  רבים 
הסיכוי  יגדל  זה  בדרך  התכניות.  ואישור  קידום  בשלבי  והתנגדויות 

ליצירת האיזון הנדרש בין צורכי ציבור, מורשת וצורכי פיתוח. 
הציבוריים שהוצגו במאמר  כי סיפורם של המאבקים  אנו מקווים 
לשימור  בחינוך  חשוב  אמצעי  ישמשו  נוספים,  רבים  מאבקים  וכן  זה, 
וביישומו. עלינו לזכור ולהזכיר כי סוד ההצלחה הוא בשקיפות, בשיתוף 
הפעולה וברצון משותף למצוא את דרך המלך, וכי השימור אינו מכשול, 

אלא כלי נפלא בהליכי התחדשות עירונית ופיתוח. 

בית פרומין, 2009. צילום: אלכס ליבקבית פרומין, 1956. צילום: דוד אלדן, לע"מ
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תהליך השימור - מהכלל אל הפרט:
 אפיון, ייחוד ותכנון 
אבנר אמירי

שימור: מהעולמי למקומי
קביעה בדבר ערכיותו הגבוהה של נכס תרבות, הכללתו ברשימת מורשת וזכאותו משום 
כך להגנה ולפעולות שימור כדי שישרוד גם בדורות הבאים - לכל אלה נדרשת הסכמה 
רחבה. בגלל העובדה שהסכמות בין-לאומיות בנושא השימור זכו להגדרות ואלה נכללו 
באמנות ובהמלצות לפעולה, מדינות רבות אימצו אותן והתאימו את המוסכם לצורכיהן. 
גם ישראל ומוסדות השימור שלה פועלים על פי גישה זו. עם זאת הם מכירים במאפייניו 
את  בהתאם  ומשנים  בו,  הקיימים  הנכסים  ושל  אוכלוסייתו  של  המרחב,  של  הייחודיים 
ההגדרות ואת פעולות השימור. בולט בנושא זה מונח ה"שימור" עצמו. לעומת מדינות 
רבות, שבהן יש למונח זה שתי משמעויות שונות, Preservation )שימור הנכס וערכיו 
במצבו הנוכחי( ו-Conservation )שימור הנכס והתאמתו לצורכי הזמן ולסביבה שהוא 
נמצא בה( בשפה העברית יש למונח משמעות אחת בלבד, למרות ניסיונות לשנות זאת. 
גם בישראל מכירים בחשיבות  וכפי שקורה בעולם,  הוא אחד,  הניהול  על אף ההבדל, 
הנכס  שילוב  תיעוד,  שימור,  ורשימת  סקר  סדרן:  ושל  השימור  פעולות  של  מרכיביהן 

במערכות התכנון, פיתוח וניטור לאורך זמן.
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פתיחה

 Marcus( ויטרוביוס  כתב  הספירה  לפני  ה-1  במאה  וד 
צריך  שבניין  האדריכלות  אודות  בספרו   )Vitruvius Pollino
לעבור תהליך שיפוץ כולל אחת ל-25 שנים. לעומת זאת, בישראל אנו 
מכירים מבנים בעלי חשיבות היסטורית שכבר עשרות רבות של שנים 
לא זכו לשיפוץ, שלא לומר לשימור. אדריכלים מחו"ל שמגיעים לביקור 
האתרים  של  ומעושרם  מכמותם  כלל,  בדרך  מאוד,  מתרשמים  בארץ 
לשימור בישראל. עם זאת, אחת השאלות הראשונות שהם שואלים היא 

למה כל כך הרבה מבנים הראויים לשימור כה מוזנחים? 
בין  תיאום  הכולל  וארוך  סבוך  תהליך  הוא  היסטורי  אתר  שימור 
ולכן אם  גורמים רבים ושונים. בנוסף, העלות של השימור היא גבוהה, 
מודדים פרויקט שימור לאור מורכבות התהליך או בעין כלכלית בלבד 
השונים  העבודה  שלבי  יוצגו  זה  במאמר  להצדיקו.  אפשר  תמיד  לא 
לנכס  בהתייחסותה  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  שנוקטת 
שערכיו מעניקים לו את הזכות להיכלל ברשימת מורשת, ובעקבות זאת 

- לשימור: תיעוד, תכנון וביצוע. 
אף שההכרה בחשיבותם של מבנים היסטוריים ובצורך לשמור עליהם 
היו קיימים בעבר, השימור כתחום דעת הוא חדש יחסית. כבר באמצע 
 ,)1758-1740( ה-14  בנדיקטוס  האפיפיור  בנושא  עסק  ה-18  המאה 
שנחרד לנוכח הנזקים האדירים שנגרמו לקולוסאום - האמפי-תאטרון 
אדיר הממדים של רומא שבנו קיסרי השושלת הפלוביאנית במאה ה-1 

לספירה. רוב הנזקים למבנה לא נגרמו בשל רעידות אדמה או פגעי טבע 
להשתמש  נהגו  החדשה  רומא  שבנאי  התברר  אדם.  מיד  אלא  אחרים, 
במונומנט האדיר כמקור לאבן בנייה איכותית. כאיש אשכולות מלומד 
הבין בנדיקטוס את החשיבות העל-זמנית של הקולוסאום כמונומנט, 
אך לא היה בסמכותו לפעול להגנת המבנה. פתרון מקורי נמצא בחיזוק 
הקדושים  לזכר  לאנדרטה  ובהכרזתו  לקולוסאום  הנצרות  של  הזיקה 
המעונים מתקופת האימפריה הרומית. כך נמנע המשך פירוק המבנה. 
 1776 ג'ובאני בטיסטה פירנזי )Piranesi( משנת  בציור של האדריכל 
רואים בבירור את עמוד הזיכרון שהוקם במרכז במת הקולוסאום בשנת 

1743, ואת קפלת התפילה שהוקמה מימין לבמה המרכזית.

במאה ה-19, בד בבד עם עליית הסגנונות הנאו-קלאסיים והעניין 
המחקרי בטיפולוגיות אדריכליות עתיקות, התפתח גם תחום השימור 
האדריכלי. האדריכל הצרפתי ויולה לה-דוק )Viollet-le-Duc( והוגה 
הדעות הבריטי ג'ון רסקין )Ruskin( נחשבים לדמויות המפתח שייסדו 
את שתי הגישות המרכזיות הנהוגות, בווריאנטים שונים, בעולם השימור 
לשחזר  שמטרתו  טוטלי  בשימור  דגלה  לה-דוק  של  גישתו  היום.  עד 
ולעתים אף לבנות מחדש, בצורה מושלמת, מונומנטים עתיקים. רסקין, 
ההזנחה  ואת  ונציה,  בראשן  האיטלקיות,  הערים  את  העריץ  לעומתו, 
ובשימור  הבנייה  בשלביות  ראה  הוא  ארמונותיהן.  של  הרומנטית 
מושלמים. מונומנטים  יצירת  מאשר  יותר  חשובים  ערכים  האוטנטיות 

מאמר זה מציג את השלבים העיקריים בתכנון שימורו של אתר מורשת. תכנון פרויקט שימור מתבסס במידה רבה על מחקר שמטרתו 
לזהות את הערכים שראוי לשמר. עוד יש דגש על מצבו ההנדסי של המבנה ועל הבנת טכנולוגיית הבנייה, ולבסוף - זיהוי אלמנטים 
עיטוריים שונים במבנה. כל שלבי העבודה האלה מתבססים על אמנות בין-לאומיות מוסכמות ועל סקרי שימור אזוריים המבוצעים 

ברחבי המדינה. מטרת מאמר זה היא לסקור בצורה כללית תהליך סבוך זה כדי לחשוף את הקורא לחלק ממורכבותו. 

תצ"א של הקולוסאום כיום: עמוד ההנצחה והקפלות הוסרו וחלקו החיצוני של 
המונומנט, שפורק חלקית, שוחזר לשם תמיכה

פירנזי: תחריט של הקולוסאום משנת 1776. אפשר לראות את העמוד שהוקם 
הזירה בשנת 1743.  ואת הקפלות שנוספו סביב  כאנדרטה לזכר המרטירים 

אוסף אדר' אבנר אמירי
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אמנות בין-לאומיות

שונים,  בין-לאומיים  ארגונים  של  מייסודם  כחלק  ה-20,  מאה 
בשנת  הבין-לאומיות.  השימור  הנחיות  של  איגודן  תהליך  החל 
1931 התקיים באתונה "הקונגרס הבין-לאומי הראשון של אדריכלים 
על  דובר לראשונה  זה  וטכנאים של מונומנטים היסטוריים". בקונגרס 
ההיסטוריים  המבנים  של  ולתיעודם  המפגעים  לניתוח  שיש  החשיבות 

)עמית-כהן ומטרני, 2013(. 
של  השנייה  הבין-לאומית  "הוועידה  התקיימה   1964 בשנת 
זה  כינוס  בעקבות  היסטוריים".  מונומנטים  של  וטכנאים  אדריכלים 
נוסד איקומוס )"המועצה הבין-לאומית למונומנטים ואתרים"( ונכתבה 
מונומנטים  ולשיקום  לשימור  הבין-לאומית  האמנה   - ונציה  אמנת 
בתחום  לסוגיות  בוחן  אבן  היום  עד  משמשת  זאת  אמנה  ואתרים. 

השימור ומהווה בסיס לעקרונות השימור המודרניים. 
אחרי אמנת ונציה גדל איקומוס והצטרפו אליו יותר ממאה מדינות. 
הכינוסים ביזמתו הלכו ותכפו והעיסוק בשימור הורחב לנושאים דוגמת 
גנים היסטוריים, מרכזי ערים היסטוריות, ניהול אתרים ארכאולוגיים, 
אדריכלות ורנקולרית, שימור ציורי קיר, שימור דרכים היסטוריות ועוד. 
בכל אחת מהאמנות המתמקדות בתחומים אלה מפורטים קווי הפעולה 
לשימור, ואלה מהווים בסיס למאבקים ולהחלטות שימור ברחבי העולם, 

)ICOMOS, Charters and other doctrinal texts( וגם בישראל

סקרי שימור ורשימות מבנים

התקנון  פורסם  לתוקפו  ישראל  בארץ  הבריטי  המנדט  שנכנס 
לשמירת העתיקות, והוא הבסיס לחוק העתיקות )1978(. החוק 
או  מבנה  כל  כלומר  העליון,  הארכאולוגי  לגבול   1,700 שנת  את  קבע 
לממצאים  ישירות  קשור  ואינו  זו  לשנה  מאוחר  שהוא  היסטורי  ממצא 
כמות  בארץ  שיש  אף  זאת  העתיקות.  חוק  ידי  על  מוגן  אינו  עתיקים 
והם   1,700 שנת  אחרי  שנבנו  היסטוריים  ואתרים  מבנים  של  אדירה 

ראויים לשימור.
זיהוים  הוא  מבנים  על  וההגנה  השימור  בתהליך  הראשון  השלב 
כי  )1991( קובעת  והבנייה  ורישומם. התוספת הרביעית לחוק התכנון 
כל רשות מקומית מחויבת להכין רשימת אתרים לשימור בתוך שנתיים 
מייסוד ועדת שימור מקומית. הכלי הטוב ביותר להכנת רשימת אתרים 
לשימור הוא סקר השימור. מדובר בדוח שמכין אדריכל או מתכנן ערים 
מומחה לתחום השימור, ובו הפרטים שלהלן: סקר התפתחות היסטורי 
ברשימת  מבנים  להכללת  קריטריונים  קביעת  הנסקר;  היישוב  של 
אתר  כרטיסיות  הכנת  לשימור;  המיועדים  האתרים  כל  זיהוי  שימור; 
לכל מבנה שזוהה. הכנת הסקר מלווה לרוב בתהליך של שיתוף ציבור. 
אף שסקר שימור אינו מהווה מסמך סטטוטורי הוא יכול לשמש בסיס 
תיעוד  מתיקי  להבדיל  )סטטוטורית(.  מקומית  שימור  תכנית  ליצירת 

)ראו בהמשך( אין כיום הנחיות ברורות למבנהו של סקר שימור.

התפתחות קיבוץ שריד ושרידות מבנים 
היסטוריים 1990-1930

התפתחות קיבוץ רמת דוד, תכנית קאופמן מ-1931 ושרידיה כיום. מקור 
השרטוטים: סקר התפתחות היסטורי של קיבוצים בעמק יזרעאל, מכון 

למחקר אדריכלות - המרכז האקדמי ויצו חיפה, ד"ר ליאורה בר-עם שחל 
ואדר' אבנר אמירי, 2013
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דוח מבקר המדינה משנת 2005 מתח ביקורת חריפה על הרשויות 
המקומיות בארץ שלא הקימו ועדות שימור ולא הכינו רשימות מבנים 
והבנייה(.  התכנון  לחוק  הרביעית  )התוספת  בחוק  כנדרש  לשימור 
רבים  ביישובים  סקרים  ובוצעו  בתחום  התעוררות  החלה  בעקבותיו 
מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  משקיעה  האחרונות  בשנים  בארץ. 
מהווים  ואלה  אזוריים,  תיעוד  סיקרי  של  ובביצועם  בקידומם  בישראל 
במקרים  לשימור.  למבנים  סטטוטורית  הגנה  ביצירת  משמעותי  נדבך 

מסוימים מעורבת המועצה גם בהכנת תכניות מפורטות לשימור. 

תיק תיעוד 

כל אתר יש היסטוריה משלו. כשמתמודדים עם החלטות שימור 
רק את חשיבותו האדריכלית של האתר  יש להביא בחשבון לא 
למשל,  כך  והמרקמיים.  התרבותיים  ההיסטוריים,  ערכיו  את  גם  אלא 
בניין בעל חשיבות אדריכלית נמוכה יחסית, כמו בית דיזנגוף שבשדרות 
רוטשילד 16 בתל-אביב, מוגדר כבניין לשימור מחמיר משום שהתרחשו 

בו מאורעות היסטוריים חשובים. במקרה זה - הכרזת המדינה. 
שימורו  אודות  על  נכונה  בצורה  להחליט  מסוגלים  להיות  כדי 
על  מעמיק  מחקר  מהווה  זה  תיק  תיעוד.  תיק  לו  להכין  יש  מבנה  של 
כולל  התיק  שימור.  אדריכל  אותו  ומכין  הנסקר,  האתר  התפתחות 
סקירה סטטוטורית, סקירה היסטורית, רקע תרבותי וניתוח אדריכלי. 
אחד מפרקי התיק כולל שרטוטים של המצב הקיים של האתר ושל מצבו 
מקוריים,  בניין  לפרטי  התייחסות  יש  כן  בנייה(.  שלבי  )כולל  המקורי 
לטכנולוגיית הבנייה של המבנה ולפרטים דקורטיביים דוגמת ציורי קיר, 

אלמנטים מגבס ועוד. 
תיק התיעוד חושף בפני האדריכל המתכנן את הערכים העיקריים 
הטמונים באתר וראויים לשימור, ומנחה את הבחירה בסוג התכנון לנכס. 
במקרים שהתיעוד לא הוכן כראוי, או שהוכן בשלב התכנון או לאחריו, 
התיעוד  לתיק  לנזקים.  לו  תגרום  באתר  שהתערבות  חמורה  סכנה  יש 
ההיכרות  את  משפר  הוא  גבוהה.  היסטורית-מחקרית  חשיבות  גם  יש 
התפתחות  עם  בנייה,  טכנולוגיות  עם  היסטוריים,  סגנונות  עם  שלנו 

אורבנית וכו'.
בשנות  עוד  שונות  פירוט  ברמות  תיעוד  תיקי  הוכנו  בישראל 
התשעים ואף קודם לכן, אך התחום זכה להתקדמות ניכרת אחרי דוח 
מבקר המדינה )2005( שהוזכר לעיל. בעקבות הביקורת יזם בשנת 2008 
ִמנהל התכנון במשרד הפנים הכנתו של פורמט אחיד להכנת תיק תיעוד 
2008(. כיום ועדות מקומיות ומחוזיות מחייבות להכין  )מנהל התכנון, 

תיק תיעוד עבור כל מבנה לשימור. 
בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  בו  שמעורבת  פרויקט  כל 
מומחים  מאדריכלים  מוזמנים  התיקים  תיעוד.  תיקי  בהכנת  מתחיל 
שאדריכל  אחרי  המועצה  של  המקצועית  בספרייה  ונשמרים  לתחום 
לארכיון בסיס  מהווה  התיעוד  ארכיון  אותם.  מאשר  המועצה 
השימור  מספריית  כחלק  יסדה,  שהמועצה  תיעוד  לתיקי  לאומי 

המקצועית שלה.

נספחים לתיק התיעוד 

אמור, מטרתו של תיק התיעוד היא לספק לאדריכל המתכנן את 
להגיע  כדי  בו.  שזוהו  והערכים  האתר  לשימור  הנחוץ  המידע  כל 

לתוצאה הטובה ביותר כולל התיעוד כמה נספחים חשובים:
•    תכניות מדידה לשימור

    ההנחיות של מנהל התכנון לתיק התיעוד כוללות גם מפרט לביצוע 
מדידת מבנה לשימור לצורך תיעוד ותכנון. מדידות למטרת שימור הן 
מפורטות יותר ממדידות רגילות וכוללות חזיתות, תכניות וחתכים 
שונים,  אלמנטים  תיעוד  המפתחים,  של  מדויק  תיעוד   ,)1:50(
המפגעים  של  ותיעוד  משניות,  חלוקות  כולל  המבנה  פנים  תיעוד 
והתוספות המאוחרות שיש בבניין. מדידה מדויקת היא נדבך חשוב 
האדריכלי  הפן  להבנת  בסיס  מהווה  והיא  התיעוד  בהליך  ביותר 
של המבנה ושלבי ההתפתחות שלו. על בסיס המדידה משורטטות 
תכניות שימור מפורטות. בהתבסס על מחקר של תמונות ותכניות 
את  לשרטט  כדי  במדידה  משתמש  השימור  אדריכל  היסטוריות 
שלבי הבנייה של המבנה לאורך התקופות. בהמשך משמשת המדידה 
השימור ולתכניות  מפגעים  לזיהוי  חומרים,  זיהוי  לתכניות  בסיס 

      של המבנה. 
•    סקר הנדסי לשימור

מומחה  מהנדס  שמבצע  הנדסי  סקר  מצורף  תיעוד  תיק  לכל    
לאפיין  היא  ההנדסי  הסקר  מטרת  היסטוריות.  בנייה  לטכנולוגיות 
גגות,  )יסודות, קירות, תקרות,  את טכנולוגיית הבנייה של המבנה 
ההנדסיים  הכשלים  את  ולזהות  נוספים(  ואלמנטים  מרפסות 
נותן גם הנחיות ראשוניות  והמפגעים המסכנים אותו. סקר הנדסי 

להתערבות כדי לייצב את המבנה במקרה הצורך. 
•    סקרים נוספים

מומחה  ידי  על  מבוצע   - חיצוניים  קירות  צבע  מערכת  תיעוד  דוח     
לתחום, שחושף את שכבות הצבע השונות ומתארך אותן. על בסיס 
הדוח אפשר לקבוע את מערכת הצבעים שתינתן למבנה בסוף תהליך 
השימור. אם בזמן תהליך התיעוד עולה האפשרות להימצאותם של 
ציורי קיר או עיטורים יוצאי דופן, יוזמן סקר ציורים ועיטורים, ואלה 

ייחשפו וישומרו כחלק מעבודות השימור. 
•    סקרי נוף

גינות,  פתוחים,  אזורים  גם  כלל  בדרך  כוללים  היסטוריים  אתרים     
רמת  לפי  אופיינית.  וצמחייה  היסטוריות  נוף  תצורות  טראסות, 
גן, פיתוח חקלאי( יש לצרף לתיק התיעוד  )גינה,  הממצאים באתר 

סקר נופי שיזהה ערכים אלה וינחה את שימורם.
•    מיכון היסטורי וטכנולוגיות עבודה היסטוריות 

עדות  שמהווים  ומכונות  כלים  מצויים  רבים  היסטוריים  באתרים     
באותן  החיים  ולאופי  המבנים  של  לתפקודם  עבר,  לטכנולוגיות 
תקופות. יש לחקור ולתעד גם פריטים מסוג זה ולשלב את המסקנות 

בשיקום האתר.
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 3D ענן נקודות של בית הכנסת קרלין - תמונות מבוססות סריקת לייזר אלה מהוות בסיס ליצירת תכניות מדויקות של המבנה. מקור: חברת מבט

תכנית זיהוי חומרים ומפגעים - בית הכנסת קרלין סטולין, העיר העתיקה של טבריה. מתוך תיק התיעוד לבתי הכנסת של חצר היהודים, אבנר אמירי, 2013
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עומדים  אינם  ההיסטוריים  המבנים  רוב  קהל.  לקבלת  המשמשים 
גובה  המעקות,  גובה  הדלתות,  רוחב  ובהן  המינימליות,  בדרישות 
המדרגות, מעלית, הנגשה, יציאות חירום, מתקנים למניעת שרפות וכו'. 
אפילו החלטות על אופי האלמנטים לתאורה יכולות להוות מוקד 
אפשר  ישן  דגם  על  מידע  התיעוד  בתיק  יש  אם  ולמחלוקות.  לדיונים 
תאורה  כלל  בדרך  מספקים  אינם  הישנים  הדגמים  אבל  בו,  להשתמש 
ברמה הנדרשת. אם תיק התיעוד לא הצליח לאתר דגמי מנורות ישנות, 
נשאלת השאלה אם לבחור בדגם שהיה קיים בתקופת הבנייה של האתר, 
מורגשת  אלה  בסוגיות  כמובן,  מודרנית?  בתאורה  לבחור  שעדיף  או 
חשיבותו של תיק התיעוד. האדריכל המבצע יכול להיעזר במידע שנצבר בו 
כדי לשמר, ככל האפשר, את מראהו האותנטי של האתר. אך בכל הקשור 
לשילוב מערכות מודרניות נדרשים מהמתכנן פתרונות שונים ומשונים 
הבניין. של  ההיסטורית  בנראות  הפגיעה  את  האפשר  ככל  שיצמצמו 

תיאום מערכות

דריכל הפרויקט צריך לתאם גם את שילובן של מערכות חדשות 
אינסטלציה,  מיזוג,  )חשמל,  מערכות  יועצי  בין  התיאום  לבניין. 
המבנים  רוב  מאליו.  מובן  אינו  היסטורי  מבנה  לבין  והנגשה(  בטיחות 
פרוגרמה  וללא  חדשות,  לפונקציות  זוכים  שימור  תהליך  שעוברים 
שיתדרדרו  סכנה  יש  משומרים  למבנים  חדשות  פונקציות  שתתאים 
במבנים  מודרניות  פונקציות  של  שילובן  הקודם.  למצבם  מהרה  עד 
היסטוריים הוא אתגר סבוך: יש להתקין ארונות שירות לחשמל ולמים, 
תקשורת,  חשמל,  רשת  האתר,  של  הדרישות  לפי  וביוב  מים  תשתיות 
קהל  לביקורי  המבנה  את  להתאים  יש  לעתים  ועוד.  מיזוג  מערכות 
ולהנגישו לבעלי מוגבלויות בהתאם לייעודים שנקבעו לו. חוקי הבנייה 
במבנים  בייחוד  בנייה,  הנחיות  למדיי  ברורה  בצורה  מגדירים  בישראל 

תכניות שימור 

שימור,  אדריכל  מכין  נספחיו  ועל  התיעוד  תיק  על  התבסס 
לעתים בשיתוף עם משמר, תכניות שימור למבנה. תכניות אלה 
והן שקובעות את  מהוות הנחיות אדריכליות לעבודות השימור באתר 
הפעולות הנחוצות, כמובן בתיאום עם מהנדס שימור, כדי להחזיר את 
האתר למצב תקין. אופיו של האתר והאותנטיות שלו תלויים בתכניות 
ביטוי המידע שנצבר בפרקי הסיכום של תיק  לידי  השימור, שבהן בא 
התיעוד. תיק התיעוד צריך לשמש כלי תכנוני כבר בשלבים הראשוניים 
של הפרויקט, ועל האדריכל והמשמר להשתמש במסקנות שעלו ממנו 
כדי לתכנן את שימור האתר בצורה נכונה שלא תפגע בערכיו, תשמרם 

ולא תיצור שינויים בלתי הפיכים במבנה. 
•    חוץ המבנה 

     במבני אבן, לדוגמה, ההנחיות תכלולנה דרכים לטפל באבן, הנחיות 
שונים  לפרטים  התייחסות  הצורך,  לפי  פגועות  אבנים  להחלפת 
המצויים על גבי החזיתות, הוראות לניקוי המישקים, אופי גמר מילוי 
תכניות  מטויח  במבנה  המליטה.  חומרי  לצבע  והנחיות  המישקים 
השימור מתייחסות לאופי גמר הטיח, להנחיות לשימור אזורי צבע 
צבע  לבחירת  הנחיות  וכמובן  החזיתות  גבי  על  לפרטים  מקוריים, 

למבנה בגמר תהליך השימור.
•    גגות 

    אופיו של מבנה היסטורי מושפע רבות מתצורת הגג. בהתבסס על 
את  הפרויקט  ומהנדס  אדריכל  מתאמים  התיעוד  שבתיק  המידע 

שימורו או שחזורו של הגג ההיסטורי של המבנה. 
•    פנים המבנה 

שהפרוגרמה  החדשים  לשימושים  ובהתאמה  התיעוד  על  בהתבסס     
פרזול,  נגרות,  הריצוף,  ושחזור  שימור  מתוכננים  למבנה  מייעדת 

עיטורי גבס, ציורי קיר, פרטי תאורה ואף ריהוט.
•    גינות ומיכון 

      בהתבסס על נספחים רלוונטיים לתיעוד משוחזרים אלמנטים נופיים 
של  המודרניות  בפונקציות  משולבות  שלעתים  ומכונות  ערך,  בעלי 

האתר )לדוגמה במקרה של מוזיאונים(. 

גג תחנת הרכבת בצמח, הדומה לגג התחנה בבית שאן. אוסף אבנר אמירי

שחזור הגג בתחנת הרכבת בבית שאן. שרטוט: אבנר אמירי
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 David Closes )dc arquitecte( :אדריכל .)מנזר סן פרנצ'סק( project of the Sant Francesc convent :שם הפרויקט
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© Jordi Surroca :למטה: מימין- פנים הכנסייה לפני הפרויקט, באמצע ומשמאל פנים הכנסייה לאחר העבודות. צילומים

חזית לפני תחילת הפרויקט

את  להסתיר  שמנסה  זה  אינו  המועדף  הפתרון  קרובות  לעתים 
המערכות המודרניות. כשמדובר בתעלות המיזוג המגושמות, לדוגמה, 
נהגו בעבר להנמיך את תקרותיהם של מבנים היסטוריים כדי להסתיר 
צנרת  נשארת  הפרויקטים  ברוב  זאת,  לעומת  כיום,  המיזוג.  צנרת  את 

המיזוג חשופה, וכך יכול המבקר להתרשם מחלל הפנים של המבנה.

תוספות בנייה 

תוספות  של  תכנון  קרובות  לעתים  מצריכה  החדשה  פרוגרמה 
בנייה בפרויקט שימור. עקרונית, ההעדפה בתחום השימור היא 
ככל  אותנטי  היסטורי  למצב  להחזירו  כדי  תוספות  ללא  מבנה  לשמר 

חזית אחרי סיום הפרויקט
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אדר' אבנר אמירי, בוגר תואר ראשון בהיסטוריה ובתולדות האמנות 
באדריכלות   )B.Arch( ראשון  תואר  בוגר  תל-אביב;  מאוניבסיטת 
 )M.Arch( שני  תואר  בוגר  מילאנו;  הפוליטקניקו  מאוניברסיטת 
כיום   .III רומא  מאוניברסיטת  בשימור  התמחות  עם  באדריכלות 
בפקולטה  ומרצה  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  אדריכל 

לאדריכלות של המרכז האקדמי ויצו חיפה.

*

את  גם  בחשבון  להביא  יש  המציאותי  הנדל"ן  בעולם  אבל  האפשר. 
הצורך  את  וגם  לממש,  רוצים  הנכסים  שבעלי  הקיימות  הבנייה  זכויות 
פונקציות  של  קיומן  את  אפשר  כדי  מבנים  להרחיב  לעתים  שעולה 
שונות. במבנים המיועדים לשימור יש לנסות ולעשות כל מאמץ תכנוני 
לעתים  ההיסטורי;  בבניין  לפגוע  בלי  בנייה  בזכויות  להשתמש  כדי 
מתאפשר לנייד זכויות בנייה ממבנים היסטוריים לאזורי בנייה חדשים 
מבנים  גבי  על  בנייה  תוספות  בארצות-הברית(.  היטב  הפועלת  )שיטה 
ובלתי- חמורות  לפגיעות  לעתים  שגורם  בעייתי  תחום  הן  היסטוריים 

הפיכות במבנים היסטוריים ובאותנטיות שלהם. 
התערבות  באמצעות  היסטורי  מבנה  להחייאת  מרתקת  דוגמה 
מודרנית היא תכנונו של האדריכל הקטלוני דוד קולסס )Colses( עבור 
כנסיית מנזר סן פרנצ'סק )Convent de San Francesc( בסנטפדור 
שבספרד )Santpedor(. אף שמדובר בהתערבות משמעותית, על גבי 
לקירות  לאפשר  כדי  דייה  וקלילה  עדינה  היא  ובתוכה,  הכנסייה  חזית 
האבן המסיביים לספר את סיפורם. במקרה זה לא נעשה ניסיון להשלים 
החשוף  במצבם  שומרו  הקירות  להפך,  המקורי.  תכנונו  לפי  הבניין  את 
ולא שוחזרו. תוספת אלמנט הכניסה המודרני אינה מנסה לחקות את 
בזכות  חדש.  ומה  עתיק  מה  ברור  ולצופה  ההיסטורי,  הבניין  של  אופיו 
מביטוי  גורעת  אינה  התוספת  הרגיש  והתכנון  המדויק  המידה  קנה 
החזית ההיסטורית. להפך, היא מהווה אמירה עכשווית ומוסיפה לאתר 
"לספוג"  יכול  היסטורי  מבנה  כל  לא  לו.  נחוצות  שהיו  הפונקציות  את 
זה, ולא כל אדריכל מסוגל לתכנון רגיש שיציע פתרון  התערבות מסוג 

איכותי מסוג זה.
מציית  קולסס  מודרניים,  בחומרים  והשימוש  החדשנות  למרות 
במידת  להסרה  ניתנות  המתוכננות  התוספות  בסיסיים:  חוקים  לכמה 
הצורך ואינן גורמות נזק קבוע למבנה; הצופה מבחין בקלות שהתוספת 
יכול להתרשם ממלוא החזית ההיסטורית;  ועדיין  יצירה מודרנית  היא 

החלקים ההיסטוריים של הבניין שומרו במלואם )ללא שחזור(. 

סיכום

למבנים  הנדרשות  שיפוץ  מעבודות  שונה  השימור  תהליך  אמור, 
ברשימת  הנכלל  שבנכס  משום  זאת  לשימור.  מוגדרים  שאינם 
ההיסטורי.  למצבו  המבנה  את  להחזיר  היא  השימור  מטרת  מורשת 
יצירה אדריכלית חדשה התלויה ברובה באדריכל  פרויקט שימור אינו 

המתכנן וברצונותיו של מזמין העבודה, המבנה ההיסטורי הוא העיקר. 
המורכבות  את  מכירה  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה 
הכרוכה בתהליך השימור ולכן משתפת כיום פעולה עם גופים נוספים - 
רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים, ובמימון תכנית מורשת - משרד 
מתקיים  הראשון  שמחזורו  משמרים,  קורס  לקידום   - הממשלה  ראש 
ממש בימים אלה. מטרת הקורס "לישר קו" מקצועי לאנשים העוסקים 
מוסמכים.  משמרים  להכשרת  מנגנון  ולבסס  הפיזי  השימור  בתחום 
אזוריים  שימור  מסקרי  בהם,  מעורבת  שהמועצה  לשימור  פרויקטים 
והתכנון  כוללים את כל שלבי המחקר  ועד לשימור אתרים ספציפיים, 
שפורטו לעיל, והם נעשים בשיתוף פעולה עם בעלי מקצוע פרטיים בכל 

רחבי הארץ. 
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בעולם כולו שינה המוזיאון ההיסטורי את פניו, ממוזיאון שתפקידו לאחסן אוספים ופריטים יקרי 
מציאות ולשמרם מפגעי זמן ואדם למרכז רב-תפקודי. זהו חלל שנועד לתווך בין הקהל לבין 
הפריטים שנבחרו לשמש בו ייצוגים להבלטת ערכים ולהעברת מסרים; הוא מרכז המעצים את 
החוויה והריגוש; לעתים הוא נועד להוות סמל לייצוג ולכוח; מרחב שנפגשים או מתבודדים בו 
וגם מקום לעשיית רווח כלכלי. מבין כל התפקודים הללו, לתפקידו לשמש סוכן זיכרון, אינטימי 
או קולקטיבי, מוקנית החשיבות הרבה ביותר. מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל זיהתה עם 
השנים את עצמתו של המוזיאון ההיסטורי, בעיקר את זה הנבנה ב"אתרו". במוזיאון מסוג זה אי 
אפשר להפריד את המבנה, את הסביבה שהוא ממוקם בה ואת הפריטים ההיסטוריים האותנטיים 
משאר הייצוגים. עצמה זו דבקה באוצרים, שאת עשייתם המוזיאלית מלווה ההכרה בחשיבות 

שיש לכך שהערכים ההיסטוריים והאתרים המבטאים אותם יוסיפו וישרדו גם בדורות הבאים.

שיח אוצרים במלאות שלושים למועצה
הנחתה וכתבה: מיכל ברושי נחמני
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מרדכי נאור ויואב בן-צור היו הנחשונים ופילסו לנו, האוצרים והמעצבים 
של היום, את הדרך. 

יותר.  אפילו  שנה.  עשרים  כבר  באוצרות  עוסק  "אני  נאור:  מרדכי 
והביטחון[.  המים  מוזיאון  ]אתר  עם  בניר  שעשינו  מה  לי  זכור 
'צור'  חסות.  לו  נתנה  שהמועצה  הקיבוץ  של  פרויקט  שם  היה 
לו".  ייעצנו  ואנחנו  רוצה  שהוא  מה  עשה  האתר[  מנהל  צורי,  ]ניסן 

שלו,  הפרויקט  את  סיים  פלדמן  שיוסי  "לאחר  בן-צור:  יואב 
ואמר:  לי  קרא  הוא  ישראל,  בארץ  והצומח  החי  של  האנציקלופדיה 
'אנחנו רוצים להקים מן דבר כזה לשימור אתרים'. זו הייתה תקופה לא 
פשוטה, והפרויקט הראשון שהטילו עלינו היה המוזיאון בניר עם, שהוקם 
בתוך ברכת מים. וכמו שמרדכי נאור אמר, לצד האתגרים של העיצוב, 
התכנון והאוצרות היינו צריכים להתמודד עם המורכבות המערכתית. זה 
נמשך כעשר שנים. חשבתי לעצמי שאם זה כך בכל המוזיאונים, לא כדאי 
לי להתקרב לתחום הזה. אבל הנושא הוא גם מגוון, גם מפתיע, ונכנסים 

התכנסנו שישה אוצרים: חמישה אוצרים שכבר תכננו והקימו תצוגות באתרי המועצה, ואני, כמנחת המפגש, סקרנית לשמוע תובנות מקצועיות 
על עבודת האוצרות באתרים היסטוריים. לכבוד שנת השלושים למועצה לא רצינו להתפאר כי אם לעשות חשבון נפש: לשוחח על האתגרים; 

על היתרונות ועל החסרונות של עבודה באתר מורשת לעומת, למשל, תכנון תצוגות במוזיאון. 
לפניכם קטעים נבחרים משיח זה. 

בתחילת השיחה היה מעניין לגלות כי למרות התמחותם המשותפת, האוצרים הם בעלי רקע שונה וידע מקצועי מגוון:

שבאוצרי  הוותיק  וסופר,  חוקר  היסטוריון 
בניר  והביטחון  המים  מוזיאון  את  אצר  המועצה. 
עם, את מרכז המבקרים תחנת  רכבת העמק בכפר 
נבי  באתר  הרעות  מוזיאון  את  ולאחרונה  יהושע, 

יושע מייסודם של יהודה דקל וחבריו. 

בארץ  הפועלת  תערוכות  לעיצוב  חברה  בעל 
ובחו"ל ושותפו הוותיק של מרדכי נאור לאוצרות 
בניין  בהקמת  עתה  עוסק  שונים;  בפרויקטים 

לשימור ותצוגה במפקדת כנף בריטית. 

אתר  ביצוע  את  וליוותה  תכננה  ואוצרת,  מעצבת 
צריף  ואת  איילון  חנקין, את מכון  בית  נהלל, את 
יד לאישה  ומקימה את  כיום היא אוצרת  צבי.  בן 

הלוחמת באתר ניצנים הישנה. 

יואב בן-צור 

רונית לומברוזו 

לתכנון  "טוקן"  חברת  ובעל  עיצוב  מלמד  מעצב, 
ולהקמת תערוכות. איל מסרב להיקרא אוצר, אך 
באתר  למשל  תוכן,  בתכנון  עסק  השנים  במהלך 
כנרת.  ובחצר  ברחובות  מינקוב  ע"ש  הפרדסנות 
כיום הוא עובד באולם יוסף אבידר במכון איילון 

ובבית ילין בירושלים, שותף לחגי שגב.

אמנות  )ארכאולוגיה,  רב-תחומי  תערוכות  אוצר 
והיסטוריה( והיה האוצר הראשי של בית התפוצות. 
ומוזיאולוגיה  אוצרות  ללימודי  בחוג  מלמד  חגי 
שלושה  כיום  ואוצר  תל-אביב,  באוניברסיטת 

אתרים של המועצה.

אוצרת תערוכות פעילות לקהל הרחב. אצרה את 
שמר,  עין  שבקיבוץ  הישנה  בחצר  הקבע  תערוכת 
ועתה אוצרת בשיתוף עם מרב לביא בקין את בית 
חנה סנש בשדות ים, את בית הילדים באתר גשר 

הישנה ועוד. 

איל שינבאום

חגי שגב

מיכל ברושי 
נחמני

ד"ר מרדכי )מוטקה( נאור

משתתפי הרב שיח. מימין לשמאל: חגי שגב, מיכל ברושי נחמני, איל שינבאום, רונית לומברוזו, יואב בן-צור, מרדכי נאור. צילום: פלג לוי
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מה מייחד את עבודת האוצרים באתרים היסטוריים?
רונית  לומברוזו: "האתר, התכנון שלו, הוא סוגה בפני עצמה. זה לא מוזיאון, 
לו  שקוראים  אף  מבקרים,  מרכז  לא  זה  מוזיאון;  לו  שקוראים  אף 
העבודה  דרך  וגם  שונים  שלה  שהאפקטים  עבודה  זו  מבקרים.  מרכז 

עצמה שונה".

איל שינבאום: "אני חושב שאנחנו עוסקים ברלוונטיות. עד כמה האתר 
חוגגת  אתרים  לשימור  המועצה  אותו?  משמרים  אנחנו  למה  רלוונטי? 
שלושים שנה, אבל בעולם הגדול נושא השימור הוא ישן יותר מהמבנים 
המילה  היסטוריה,  על  כשמדברים  פעמים  הרבה  שלנו...  ישנים  הכי 
רלוונטי...  לא  מיותר,  ארכאי,  שעבר,  משהו  כמו  נשמעת  'היסטוריה' 
מה  לבין  פעם  רלוונטי  היה  שהאתר  הסיבה  בין  הפער  דווקא  בעיניי 
שרלוונטי כיום הוא מרתק. חצר כנרת, למשל, הפכה ממקום להכשרה 
חדשה  חברה  שם  צמחו  ופתאום  חברתית,  להכשרה  למקום  חקלאית 
ותרבות חדשה שהקרינו ומקרינות עד היום על כל ההוויה שלנו... אני 
הכול  את  לאחות  הוא  אתרים  לשימור  המועצה  של  שתפקידה  חושב 
ביחד. יש לה תפקיד ביצירת הזהות המקומית שלנו במקום שלנו, בלי 
ובלי השכחת העבר. לראות איך באמת אפשר לשלב את העבר  ציניות 

בהווה שלנו... 
לא מדגישים מספיק את הנקודה הזו, שכוחה של המועצה הוא בהעברת 

הסיפור ובהפיכתו לרלוונטי".

לתוך עולמות מדהימים. לעומת תערוכות מסחריות, מוזיאון הוא סיפור 
לדור, ומעבר לכך, הוא מאפשר לנו להעביר את הסיפור באופן ויזואלי 
ומושך. במוזיאון מבקרים אנשים מגיל 0 ועד גיל 100 וצריך לגעת לכל 

אחד ב'כפתור הזה' של הריגוש".
העבודה  בתהליך  תדיר  העולים  הקשיים  על  דיברנו  התפתחה.  השיחה 
מהכרזת  לעתים  שעוברים  הארוכים  הזמן  פרקי  על  שוחחנו  באתרים. 
ניצנים החלה כבר  רונית סיפרה שהעבודה באתר  הפרויקט עד להקמתו. 
ב-2003. מרדכי נאור  סיפר שהעבודה על מוזיאון הרעות נמשכה 15 שנים! 

מרדכי נאור: "היו מגבלות, חלקן ביורוקרטיות. מזל שהיה בזמנו יהודה 
דקל ז"ל שקידם את הנושא כמו 'טנק'. אבל מבחן התוצאה היה בסדר. 
הבעלות  קבלת  תהליך  ארגון.  מחוסר  נבעו  לא  האלה  העיכובים  אגב, 
בנבי יושע )מוזיאון הרעות(, למשל, ארך חמש שנים. ולפעמים היו שם 
דברים מלחיצים, למשל כשמועצה לשימור אתרים בנתה מבנה והרסה 

לשם כך מבנה אחר". 

המיוחד  היסטוריים,  אתרים  של  האוצרות  נושא  מדוע  תהתה  רונית 
באוניברסיטאות  לאוצרים  הלימוד  בתכניות  כלול  אינו  לעצמו, 
התחיל  שהוא  סיפר  חגי  לעשייה.  דוגמה  לשמש  יכלו  שם  ובמכללות, 

ללמד את הנושא וגם מקווה לפתח אותו. 

מוזיאון הרעות מייסודם של יהודה דקל וחבריו. אוצרות: ד"ר מרדכי נאור, עיצוב: יואב גרפיקה ותערוכות. צילומים: איציק שוויקי
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איל סיפר על הניסיון המיוחד שעשו בחצר כנרת, שבה אנשי התוכן היו 
צוות ההדרכה, ואנשי 'טוקן' היו המעצבים והמבצעים.

למדריך.  קסמים  ארגז  מעין  שמשמשת  תצוגה  "בנינו  שינבאום:  איל 
רק  זה  מדויק.  משהו  אין  מאוד;  מגוון  באופן  בה  להשתמש  יכול  הוא 
שהערכים  ניסינו  נוסף:  דבר  דרכו.  לפי  מדריך  כל  דיון,  לפיתוח  בסיס 
שכנרת מייצגת יובילו את התצוגה: חלוציות, פשטות, ניקיון. השתמשנו 
ברזל,  אחר:  משהו  להיות  מנסים  שלא  חומרים  אותנטיים,  בחומרים 
מוצג  רק  אגב,  דרך  עבד.  זה  דבר  של  שבסופו  חושב  אני  ועץ...  זכוכית 
אחד שם מקורי, את כל היתר אנחנו בנינו. המוצגים שם עברו למצב הכי 
קיצוני שחפץ יכול להגיע אליו, לפי דעתי: חפץ שהוא רק ייצוג של רעיון... 
'עגלה', לדוגמה, מייצגת דרך בין יישובים, הליכה לעבודה ובחזרה, או כל 

דבר אחר שמדריך ירצה לדבר עליו".

על הקושי העולה לעתים למצוא חומרים אותנטיים סיפר גם יואב: 
מסובך  מאוד  היה  הרעות,  מוזיאון  האחרון,  "הפרויקט  בן-צור:  יואב 
והוא  לנו,  יש  מה  נאור  מרדכי  את  שאלתי  מכלום.  התחלנו  כי  וקשה, 
יש  תראה  'אבל  לו:  אמרתי  כזה'.  משהו  תמונות,  שש  או  'חמש   - ענה 

קונספציה, יש תכניות ראשוניות, הכול יש, אבל תן תמונות, תן טקסטים, 
תן מוצרים ונתחיל... לא היה!'".

איל שינבאום: "יש עוד עניין בתצוגה ובמבנה. במבנים שיש בהם תוספות 
מהתוספות  חלק  איזה  השאלה  אתרים  לשימור  במועצה  עולה  בנייה 
עם  להתמודד  צריך  כידוע,  עצמו.  למבנה  באשר  גם  נכון  זה  ישומר. 
יסופר  אופן  באיזה  מכתיב  עצמו  המבנה  הזה  ובמובן  המבנה,  מגבלות 
המלח,  ים  במפעלי   - לפועל  יצא  שלא  פרויקט  לדוגמה  אתן  הסיפור. 
שבקירות שלהם אין סנטימטר בלי חלון, הצענו למועצה למקם את כל 

התצוגה מתחת לרצפה". 

בו  שיש  ומה  עצמו  המקום  כול,  קודם  דברים:  כמה  "יש  נאור:  מרדכי 
מכתיבים את ההחלטה. לדעתי צריך למקסם את הדברים שאתה מספר 
נוסעת  קצת  היא  קטנה.  רכבת  הזמנו  למשל,  העמק,  ברכבת  עליהם. 
על  עדיין  דיברנו  לא   ]...[ שקר  לא  זה  אבל  קיטש,  שזה  נכון  ומצפצפת, 
קדימה.  שנים  עשר  גם  אלא  היום  על  רק  לא  לחשוב  צריך  המחשה. 
על  בארץ  שיש  מה  כל  לילדים...  סרט  להראות  רוצה  אתה  איך  למשל, 

חצר כנרת. עיצוב: טוקן סטודיו לעיצוב בע"מ. צילומים: מיכאל גינזבורג
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רכבת העמק ]חומרים מקוריים, מ"ב[ לא נמשך יותר מדקה אחת, וצריך 
לעשות שם כל מיני טריקים, וזה עובד!"

הרבה  עלינו  מטילה  הסיפור  את  לספר  איך  שלנו  "הבחירה  שגב:  חגי 
אחד  וזה  והפרעות.  רעשים  מלאים  שלנו  היום-יום  חיי  אחריות... 
החסרונות של שילוב יתר של טכנולוגיה. לא תמיד היא נותנת לנו את 
הערך המוסף של האתר עצמו. אי אפשר לוותר על החפץ משום שהוא 
לנו להנחיל את החשיבות של מה שאנחנו עושים, כלומר, של  מאפשר 
האותנטית,  החוויה  את  יוצר  זה  במוצג.  שהשתמש  מי  של  שעשה,  מי 
הבלתי-אמצעית, שמסך לא היה יכול להעביר. וזה חשוב גם מפני שזה 
לומר  נדוש  אמנם  שרשרת.  מאיזושהי  חלק  הוא  כי  להבין  לצופה  גורם 
את זה, אבל בהמשכיות הזו יש המון כוח. אני רוצה שהחוויה תועבר בלי 
מילים, וזה המקום של המעצב: הוא לוקח את המילים שאני הוגה והופך 
החשיבות  לאולם.  כשנכנסים  מיד  שקולטים  למשהו  לממשות...  אותן 
פה  חי  מישהו  החיים:  על  לחשוב  בהזדמנות  היא  עושים  שאנחנו  במה 
לפני מאה שנה, מישהו היה חלוץ, זה לא מובן מאליו... רעיון החלוציות, 
החדשנות, היצירה של משהו חדש, זה הרעיון שאני רוצה שהמבקר ייקח 

אתו הביתה מהשעה שבילה באתר. אם לא נקשור את הרלוונטיות של 
החלוציות לחיים שלנו, שבהם מדברים על 'חלוץ מרכזי' או 'חלוץ היי-

טק', המבקרים לא יזכרו אותה". 

מה צריך לעשות כדי להשביח את תהליך העבודה? 
רונית לומברוזו: "מניסיוני, אחד הגורמים לבעיות הרבות שאנו מעלים 
ואין  ברור  תהליך  אין  למעשה  ברורות.  דרך  אבני  שאין  הוא  בשיחה 
הגדרה ברורה של המוצר הסופי, גם כשהוא כבר קיים. אני מציעה לנסח 
להפוך  אפשר  לכך,  נוסף  להשיג.  רוצים  אנחנו  מה  שמגדירה  רשימה 
ידע שאפשר ללמוד ממנו, להסיק מסקנות.  את מה שכבר נעשה לגוף 
בואו  מטרתם.  את  משיגים  שלא  אתרים  יש  עובדים,  שלא  אתרים  יש 
נראה למה יש אתרים שאנשים לא רוצים לבוא אליהם, ולמה יש אתרים 
לגמרי  או מבינים דברים אחרים  ראו,  שהמבקרים לא מבינים מה הם 

ממה שהאוצרים והמעצבים התכוונו אליהם". 

חגי שגב: "עכשיו התבקשתי על ידי הנהלת המועצה להגדיר מחדש את 
 - תהליך העבודה של אוצר מול המועצה באמצעות שלושה פרויקטים 

מרכז מבקרים תחנת רכבת העמק כפר יהושע. אוצרות: ד"ר מרדכי נאור. עיצוב וצילום: יואב גרפיקה ותערוכות

תכנית לעיצוב הרפת בעיינות. אוצרות: חגי שגב. עיצוב תערוכה: סטודיו רוט-טבת. עיצוב גראפי: שלהבת ברד, הדמיות: ולאדי ברודצקי
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מיכל ברושי נחמני, אוצרת עצמאית לתערוכות פעילות ומרצה 
לתולדות הקרמיקה.

*

רק  לעשות  במקום  מרדכי.  ביד  הקרב  ואתר  עיינות  מוזיאון  ילין,  בית 
אוצרות של אתרים החלטתי לעשות מה שמכונה תכנית אב. בשלושת 
הפרויקטים אני מתכנן קודם כול תכנית אב, שכוללת אבני דרך ושלבים 
ותקציבים - שזה סיפור בפני עצמו. כמתכנן אני מנסה לבנות את תכנית 
האתר בראייה רחבה הרבה יותר, להגיע אפילו לרזולוציה של בית הקפה 
כמה  על  מבוסס  והוא  חודשים,  כמה  נמשך  הזה  התהליך  בו.  שיהיה 
השטח,  של  מיפוי  החומרים,  של  תחקיר  ראשוניים,  רעיונות  מרכיבים: 
שיש  מה  של   - חשוב  פחות  ולא  עצמו,  באתר  שחשוב  מה  של  בדיקה 
בסביבה שלו. כלומר, האם זה באמת יכול להיות בסיס למרכז מבקרים 

או שאין בזה שום טעם. 
לכבוד  קטנה  תערוכה  אצרתי  אני  האלה  הפרויקטים  לשלושת  נוסף 
אני  בירושלים.  הרכבת  בתחנת  הוצגה  והיא  למועצה,  שנים  שלושים 
הדברים.  נוצרים  איך  פיהם,  על  פועלת  שהמועצה  התהליכים  את  בוחן 
ה'פרטיזניות',  עם  להפסיק  אפשר  שנה  שלושים  שאחרי  חושב  ואני 
מסודרת  פרוגרמה  להכין  נהלים;  תיק  לנסח   - הציעה  שרונית  וכמו 
מה  בשטח,  קיים  מה  באתר,  קיים  מה  להבין  אפשר  שבאמצעותה 
הפוטנציאל, ועל סמך המידע שנאסף אפשר להעלות רעיונות לאוצרות. 
היו  שלא  דברים  להמציא  לפעמים  אפשר  ההיסטורית  המהות  מתוך 
בשטח. במוצא )בית ילין(, למשל, שימרנו בית היסטורי. בדקנו מה חסר 
לירושלים.  לרגל  העליות  בנושא  בו  לעסוק  מתאים  אתר  שזה  וראינו 
כלומר מתוך מיפוי של הסביבה זיהיתי מה חסר ומה יכול להיות מעניין, 

ולהפוך אתר נקודתי לאתר תיירותי בעל משמעות חינוכית".

מרדכי נאור: "אני מסכים עם כל מה שנאמר כאן, אבל אני מחפש דרך 
לגבש את כל הדברים לסדר ולכללים, וזה לא בהכרח מתחבר טוב. באופן 
כללי, המועצה היא מקום תוסס, יצירתי ונעים. צריך למצוא דרך לבנות 
את המסגרת כך שתשמר את הרוח הזאת, ועם זה לא כל אחד ימציא את 

הגלגל בעצמו. זה נכון גם למועצה וגם לאתרים". 

רונית לומברוזו: "לדעתי ההשוואה בין הרוח לבין הסדר היא לא השוואה 
נכונה. המועצה צברה המון ניסיון והמציאה את הגלגל מחדש וזה בכלל 
לא סותר את הרוח. הכללים האלה יכולים לנצל את הרוח בצורה הטובה 

ביותר ואינם באים ממקום של 'בואו נעצור את המושכות' ". 
השיחה הייתה ערה. למשתתפים היו תובנות רבות לחלוק עם עמיתיהם, 
ובתום שעתיים הרגשנו שעוד לא התחלנו לדבר "באמת". מהשיחה עלה 
אתגרים  מעוררת  מורשת  באתר  לתצוגה  ואמצעים  תכנים  בחירת  כי 
עוד  רבים  דיונים  ובגלריה.  במוזיאון  בתצוגות  הקיימים  מאלה  שונים 
לתצוגות  יש  ויתרונות  אתגרים  אילו  אלה:  כגון  שאלות  על  לנו  נכונו 
בתצוגה  החדישה  הטכנולוגיה  של  מקומה  מה  היסטוריים?  במבנים 
הרוצה לספר על ימים עברו? אילו שיתופי פעולה מגוונים אפשר ליזום 

עם "משוגעים להיסטוריה" ועם אמנים? 

בשיחה עלתה תחושה שלאחר שלושים שנות ניסוי וטעייה )ותהייה...( 
אנו עומדים על ספה של תקופה חדשה. תקופה שיהיו בה נוהלי עבודה 

מוסדרים יותר, ושהניסיון שנאסף במשך השנים ינחה את דרכנו. 
עם זאת, הייחוד של כל אתר, הסיפור הפרטי שלו והמסרים העולים ממנו 

דורשים רעננות וחשיבה המצאתית, ואלה קוסמים לנו, האוצרים. 
בין  דיון  בפיתוח  שיש  החשיבות  היא  במפגש  שעלו  המסקנות  אחת 
פתרונות  במציאת  הדדי  ובסיוע  פעולה  בשיתוף  בתחום,  העוסקים 
בהתאם  המורשת,  באתרי  בעבודה  שמתעוררות  לשאלות  הולמים 
פורום  את  לכנס  והסכמנו  מעניין  לנו  היה  הטכנולוגית.  להתקדמות 

האוצרים לדיונים מקצועיים מעתה והלאה, פעם בשנה לפחות.

ההאנגר החדש בחצר הישנה בעין שמר. אוצרות וצילום: מיכל ברושי נחמניבית חנקין בגלבוע. אוצרות ועיצוב: רונית לומברוזו. צילום: באדיבות האתר

*  עמוד 123: אתר מוזיאון המים והביטחון בניר עם. אתגר של הקמת תצוגה בתוך ברכת מים. אוצרות: ד"ר מרדכי נאור, עיצוב: יואב בן-צור. צילומים: דורין הורוביץ, ארכיון אתר מוזיאון המים והביטחון
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מידע, סמל ותפקיד: שלטי מועצה לשימור אתרי 
מורשת בישראל
עירית עמית-כהן, חומי נובנשטרן

למתווכים נדרש מידע )information( כדי שיוכלו לבטאו, להעבירו ולעודד את קליטתו אצל יחיד 
וקהילה. לתלות המתקיימת בין שלושת המרכיבים האלה - המידע )המוען והמסר(, המתווך והנמען 
בתהליכים  ולהתערב  מעורבות  לעודד  עמדות,  לעצב  מודעות,  לקדם  מגוונים:  תפקידים  יש   -
מוחשית,  תרבותית  מורשת  נכסי  המשמרים  לקהילת  ופוליטיים.  כלכליים  תרבותיים,  חברתיים, 
וחלקם סמויים. בתפקידים  גלויים  - חלקם  נוספים  יש תפקידים  ולסוכן הנבחר להעבירו  למידע 
נכללים  הסמויים  בתפקידים  החוויה.  ויצירת  הסקרנות  עידוד  הרחבה,  נכללים העשרה,  הגלויים 
סוג המידע,  הן של  לבחירה עצמה,  והכלכלי. הבחנות אלה מקנות חשיבות  הפוליטי  האינטרס 
העובדות ההיסטוריות, הזיכרונות והערכים, הן של המתווך - הנכס הנבחר לשרוד והשלט המוצב 

בסמוך אליו ומרחיב את המידע, ממקדו ומכוונו, ובכך מחזק את ההחלטה לשמרו. 
שלטי המידע הכחולים של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, הצמודים לקירות נכסי מורשת 
תרבותית או ניצבים בסמיכות להם, מסמלים יותר מכול את פעילותה של המועצה. שלטים אלה 
והשלט,  הנכס   - ללימוד תהליך הבחירה של המתווכים  המועצה  לחשיבות שמקנה  הוכחה  הם 

לבררת המידע הערכי והמילולי, ולאפיון הנמענים - קהל היעד.
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השלט והתפקידים 

"הסמל - מפתח לטבע האדם". כך תיאר קסירר )1972: 39( את מהות 
הסמל 1 בספרו מסה על האדם, והוסיף: 

אין האדם חי עוד בעולם הטבע בלבד, אלא בעולם של סמלים. 
זה.  עולם  של  חלקים  הם  והדת  האמנות  המיתוס,  הלשון, 
הקורים  את  הסמלים,  רשת  את  הטווים  השונים  החוטים  הם 
הסבוכים של הניסיון האנושי. כל התקדמות במחשבת האדם 
ובניסיונו משפרת ומשכללת רשת זו. אין האדם יכול עוד לעמוד 
אל  פנים  לראותה  יכול  אינו  למעשה,  הממשות.  מול  במישרין 
פנים. דומה, שהממשות הטבעית פוחתת כל אימת שהפעילות 
כשהם  בדברים  לעסוק  במקום  עולה.  האדם  של  הסמלית 
לעצמם, האדם, במובן מסוים, שח עם עצמו בקביעות. עד כדי 
כך עטף עצמו בצורות לשון, בדימויי אמנות, בסמלי מיתוס או 
בטקסי דת, שאין ביכולתו לראות או לדעת דבר, אלא בחציצת 

מתווך מלאכותי זה )קסירר, 1972: 41-40(.

"מתווך מלאכותי זה" הוא סימן גרפי, ציור או חפץ, שנועדו לייצג רעיון 
עבור  מוסכם  סימן  בלבד,  רמז  זהו  מהמקרים  ברבים  עליו.  להצביע  או 
 :1937 נרקיס,   ;6  :1998 )ברוס-מיטפורד,  מסוימת  חברתית  קבוצה 
הסמל  תולדות  על  בסקירתה  קרייטלר,  שולמית  הפסיכולוגית   .)236
לארבע  אותן  ומשייכת  הגדרות  של  סוגים  ארבעה  מונה  והגדרותיו, 
הגדרת  החברתיים-תרבותיים:  מאפייניה  פי  על  אחת  כל   - קבוצות 
הפילוסופים, החשיבה המיתולוגית-אנתרופולוגית-תאולוגית, הגדרתם 
 :1986 )קרייטלר,  הפסיכולוגים  והגדרת  והאמנים  המיסטיקנים  של 
ייתפסו  והסברו  פרשנותו  הסמל,  של  מובנו  אחרות,  במילים   .)39-38
באופן שונה על ידי כל קבוצה. על הקשר הקהילתי-תרבותי בין הרעיון, 
אנתרופולוגים  מהם  רבים  אחרים,  גם  הצביעו  ייצוגו  ודרכי  משמעותו 
ותאולוגים שנדרשו לסמלים כאמצעים לריפוי, להמחשה, לשינוי ולחיזוי 

 .)Spiro, 1987(
החומרים שמהם מורכבים הסמלים והסימנים הגרפיים המתקיימים 
שבתוכה  ומהמציאות  הקבוצה  של  חוויותיה  מעולם  לקוחים  בהם 
פרטיה,  במלוא  המתייחדת   - מהמציאות  שלהבדיל  אלא  שורה.  היא 
בצמצום  בריכוז,  הסמלים  מתאפיינים  הופעתם,  ובסדר  בהתארגנותם 
מרכזית  תכונה  מייצגים  והצמצום  המיקוד   .)1979 )לנדאו,  ובתמצות 
של הסמל והסימן והיא ייצוגיות )representation(. תכונה זו איננה 
עומדת לבדה, מצטרפת אליה הנצחה )commemoration(. עבור שתי 
תכונות מרכזיות אלה נבחרים בהקפדה החומרים והסימנים החזותיים 

המביעים אותן.
רעיונות באמצעות סימנים  והנצחה של  חזותיים-ייצוגיים  ביטויים 

גרפיים מאפשרים למתבונן בסמל לקבלו כדבר מובן מאליו, בלי לפרש 
את התפתחותו. עם זאת, הניתוח והפרשנות יכולים לחשוף את הסיפור 
לתקופה  מתקופה  המשתנות  הוואריאציות  את  הסימנים,  שמאחורי 
ומסביבה לסביבה, את השתלשלותם של הסימנים, את תכונתם לשקף 
אורחות חיים ורעיונות של הסביבה - הגאוגרפית והחברתית - שיצרה 
קיימים  בהם.  שנעשה  השימוש  ואת  אליהם  הסביבה  יחס  את  אותם, 
לביטויים  ולהנצחתם.  סמלים  של  לייצוגם  מגוונים  חזותיים  ביטויים 
אמצעים  במינימום  להשתמש  נועדו  הם  משותפת:  תכונה  יש  אלה 
להעברת מסרים למקסימום אנשים. תכונה זו צורנית בעיקרה, אבל היא 

שמבחינה בין הביטויים השונים. 
שלטי מידע המצורפים לנכס שהוכרז לשימור מתאפיינים בצורתם 
 :1972 )קסירר,  ובריכוז  בצמצום  המתייחד  הגרפי,  ובארגונם  הפיזית 
חומרים  שמנצלת   )234  :1979 )לנדאו,  דו-ממדית  אמנות  זו   .)150
המוכרים לאדם )שם: 209(, ובאמצעותם נותנת ביטוי ויזואלי לרעיונות, 
סימנים  מכילים  השלטים   .)215 )שם:  תרבותיות  ולתפיסות  לגישות 

1   בחיבור זה המונח סמל מתייחס לסימן - לחפץ, לציור ולדוגמה - ולא למסומן - לרעיון, לאירוע, לדמות ולמיתוס שהסימן מייצגו.

סיביו, רומניה. מידע, סימן ומסר בעשור השני של המאה ה-21.
צילומים: עירית עמית-כהן
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חזותיים מגוונים, מלל, איור ותצלום. לסימנים יש שני תפקידים: מצד 
אחד הם מייצגים רעיון או מושג ומצביעים עליהם בדרך ישירה, מצד שני 
מתלוות אליהם משמעויות לוואי. משמעויות אלו גורמות לצופה ולקורא 
חברתית ומסביבה  לאדם  מאדם  משתנה  והוא  יחס,  כלפיהן  לפתח 

אחת לשנייה. 
את  מחדד  בשלט  הנלוות  למשמעויות  הגרפית  הצורה  בין  המפגש 
אלה  תכונות  שתי   .)15  :1985 )קרינסקי,  והייצוגיות  ההנצחה  תכונות 
והמרחב  הזמן  שלממד   )70  :1972 )קסירר,  "משמעות"  לשלט  מקנות 
יש השפעה עליה. עובדה זו מאפשרת לסמלים חזותיים אלה למלא כמה 

תפקידים: 
ולתחושת מקומית  לגאווה  לתרום  קולקטיבית,  זהות  לחזק   •
והגאווה הזהות  חיזוק   .)Agnew, 1987( למקום  השייכות    
על  מתבסס  מקומית,  ברמה  הן  לאומית  ברמה  הן  המקומית,     
הסכמה חלה  מיון,  של  תהליך  שעברו  שמכיוון  הגישה     
קבוצה  בתוך  הסמלים  של  ולהקשרם  למשמעותם  באשר  רחבה      

סממנים  בעלת  מצומצמת,  או  רחבה  חברתית-תרבותית, 
 Anderson & Gale,  ;2002  ;1997 )עזריהו,  משלה  ייחודיים 

 .)1992; Azaryahu, 1990

קבוצה  של  ואינטרסים  כוח  ולקידום  תעמולה  לצורכי  לשמש    •
 .)Osborne, 1998( מסוימת בהווה - גוף פוליטי, ממסד וארגון
או במילותיה של דונר: "הם כלי שביכולתו לסייע להמונים לארגן 
את מחשבותיהם, רצונותיהם ורגשותיהם, ולהאיץ על ידי כך את 

תהליך הפנמתן של 'מטרות מהפכניות' " )דונר, 1999: 80(. 

את  לנצל  כלכלי,  משאב  כאל  לסמל  להתייחס   - מוצר  לשווק    •
מוצרים  באמצעותם  ולשווק  במסריו  להיעזר  לערכיו,  הביקוש 
במהותה  תעמולתית  פעולה  שהוא  השיווק,  שונים.  ורעיונות 
)דניאלי, 1999: 38(, נעזר בגרפיקה כדי לשכנע את הצופה או את 

הקורא להעדיף מוצר אחד על פני השני ולרכשו. 
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•   לבשורה ולהרתעה - רשויות, מוסדות ואינטרסנטים נעזרים בהם 
לבשר על אירוע ועל תופעה, להזהיר מפניהם או לקדמם.

•  ליצור חוויה ועניין אצל המתבונן - הן זה המקורב לעניין שהסמל 
מהאסוציאציות  או  המידע  מחלקיקי  המרוחק  זה  הן  מבטא 

 .)Kotler, Haider, & Rein, 1993( שהסמל מבטא

לשלטים  יש  אלה  ותרבותיים  כלכליים  חברתיים,  לתפקידים  נוסף 
ייצוגיים  מפריטים  אותם  המייחדים  נוספים,  מאפיינים  ולסמליהם 

אחרים:
מיעוט  או  ריבוי  יש  שבהם  זמנים  וקיימים  סביבות  קיימות    •

      של שלטים.

•   קיימים שלטים המייצגים אירועים מרשימים במיוחד, ואחרים - 
אירועים יום-יומיים. 

•    ההחלטה ליצור שלט קשורה בהתארגנות - של קהילה, של מוסד, 
של רשות ושל בעלי עניין כלכלי או חברתי-פוליטי )דניאלי, 1999: 
מאותה  חלק  הוא  השלט  גם   - תרבות  לצמיחת  בדומה   .)210
תרבות, והוא נשען על תפיסה קולקטיבית הנבנית על בסיס עבר, 

ערכים ואורחות חיים משותפים. 

•   המיקום - בחירת מיקומו של השלט, הצבתו והבלטתו הם חלק 
השונים  לתפקודים  בהם  ולהשתמש  לייצרם  בהחלטה  נכבד 

שהוצגו לעיל.

תפקיד  את  לחזק  כדי  ארוך,  להצבתם  הנקבע  הזמן   - הזמינות    •
קיימותם.

השלט והסימנים 

די ליצור המחשה של נרטיב מקומי, של מיתוס לאומי, של מסר, 
של אידאה ושל מוצר כלכלי או תרבותי ולתת להם ביטוי חזותי-
גרפי עומדים לרשות מעצב השלט שני מרכיבים צורניים: צבעים וסימנים 
המעצב  והבחירה  המיון  בתהליך   .)12  :2000  ;1988 )מישורי,  )צורות( 
מבחין בין שני סוגי סימנים: )1( אייקון )Icon( - הסימן שיש בו דמיון 
לתופעה שהוא אמור לייצג ובצורתו יש רמז למהות המסומן; )2( סימבול 
)Symbol( - סימן שרירותי, שאינו איקוני, ולפיכך אינו דומה למסומן. 
המשותף בין הסימנים, הן האייקון הן הסימבול, שהם מוסכמים על 
היוצר ועל קהל היעד שלו, הם מוכרים לשניהם )לנדאו, 1979: 209( והם 
 - התכונות  שלוש  לאחרת.  דומה  אחת  פרשנות  ואין  לפרשנות,  ניתנים 

ההיכרות עם הסימנים, המודעות ליכולתם להעביר לצופה בדרך הישירה 
והידיעה שתפיסתם  הגלום בהם  או המסר  הרעיון  ביותר את  והברורה 
איננה אחידה - דוחפות את האמן, המוסד, המפרסם או הקהילה לבחור 
ולהתאימם  ובכרזה  בשלט  שנכללים  הצורניים  המרכיבים  את  בקפידה 
לקהלים השונים, להשקפות עולמם ולסביבתם הגאוגרפית והתרבותית.

שלטים כחולים2

 1984 ועדת החינוך של הכנסת קמה בדצמבר  התאם להחלטת 
בימיה  נקראה  ואתרי התיישבות, אשר  המועצה לשימור מבנים 
הראשונים "החברה להגנת הטבע - המועצה הציבורית לשימור אתרים 
היסטוריים". בתוך זמן קצר ביותר נסרקה המדינה מצפון לדרום, והובן 
כי בד בבד עם הניסיונות לעצור את ההרס יש להתחיל ולהקנות לציבור 
וזמינות.  שונות  בדרכים  ההיסטוריים  המבנים  שימור  ערך  את  הרחב 
פעלה  שלאורה  הסביבתית-חינוכית  התפיסה  על  התבססה  זו  חשיבה 
החברה להגנת הטבע, ובאה לידי ביטוי בהצלחה רבה בפעילותה להגנה 

על צמחי הבר.
בתהליך התגבשות דרכי הפעילות של הגוף שאך הוקם, ושמשימתו 
את  הרחב  לציבור  להקנות  האפשרות  נבחנה  היקף,  רחבת  הייתה 
בית,  של  סיפורו  את  המספר  שלט  הצבת  באמצעות  השימור  חשיבות 
את  להבנות  הייתה  המטרה  לידו.  או  האתר  על  מקום,  של  מתחם,  של 
ההבנה כי לכל בית יש סיפור, וכי המבנים הם חלק בלתי נפרד מתולדות 

המקום והמדינה. 
כבר בתחילת אפריל 1985 הקימה ועדת התכנון של המועצה תת-
נפגשה  הוועדה  דביר.3  אורי  של  בראשותו  ומיפוי  שילוט  לנושא  ועדה 
לבנות  ניסיון  ייעשה  כי  וסיכמו  רעיונות  ב-29 באפריל, חבריה החליפו 
דגם לשילוט אשר יאפיין את האתרים ההיסטוריים. על סדר יומה של 
הוועדה היה הדיון במהותו של שלט לציון אתר היסטורי, זמינות הכנת 
שלט מבחינת עלותו, יצירת סמל אשר יאפשר לזהות את האתר. בסיכום 
הדיון גובשה ההבנה כי כשם שלכל גוף יש שלט בעל צבע מאפיין )קרן 
ששילוט חשוב  חום(   - והגנים  הטבע  רשות  ירוק;   - לישראל  קימת 
עם  מיד  שיזוהו  ובצורה  בצבע  יאופיין  היסטוריים  ואתרים  מבנים  של   

אתר היסטורי.
של  הנראה  הפיזי  הצד   )1( היבטים:  בשני  התמקדו  הוועדה  דיוני 
יהיה אחיד, או  צורתו, הסוגיה אם השילוט בכל אתרים  גודלו,  השלט: 
שישתנה בהתאם לקריטריונים של שרידות האתר, גילו וחשיבותו; )2( 
לשילוט  "מדיניות  מסמך  גובש  ישיבות  כמה  לאחר  השלט.  של  תוכנו 

אתרי ראשית ההתיישבות", ואלה חלק מסעיפיו:

•    תיקבע מסגרת קבועה לשילוט אתרי ראשית ההתיישבות, בצורת 
חוק או תקנה, דבר שיבטיח אחידות השילוט. ייקבעו המפרטים 

השונים הקשורים בעיצוב השלט.

2   המידע שלהלן לקוח מדוחות מזכיר המועצה לשימור אתרים, מהחלטות ועדת שילוט, מהחלטות ועדת שרים לסמלים וטקסים המצויים בתיק ועדת שילוט בארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

   התמונות לקוחות מארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
3   על פי דוח מס' 3 של מזכיר המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות, 15 במאי 1985. 
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•  ועדת השילוט תפעל בחסות משרד החינוך ויהיו בה לפי ההצעה 
       החברים הבאים: מזכיר מטעם המועצה לשימור אתרים היסטוריים, 
הפנים,  משרד  נציג  ההסברה,  משרד  נציג  החינוך,  משרד  נציג 

גאוגרף, היסטוריון.
רשויות  מקומיות,  רשויות  לשלט:  מוסמכים  שיהיו  הגופים    •
אתרים    לשימור  המועצה  ציבוריים,  מוסדות  ממלכתיות, 

היסטוריים.
יובטח    לשילוט.  תקציבים  יגייסו  השונות  הרשויות   - תקציב    •
תקציב מינימלי שיאפשר שילוט של מאה אתרים בשנה לפחות.

ברור  היה  לחבריה  כי  עולה  ומהחלטותיה  בוועדה  הדיונים  מהתנהלות 
ששלט ייחודי למבנה היסטורי ישמש הן כמתווך בין המבנה העלום לבין 
הציבור ויחשוף את סיפורו ומכאן את חשיבותו ואת הצורך לשמרו, הן 

לזיהוי מידי של המבנה כמבנה היסטורי.

ההיבט הממלכתי 

קודת המוצא של יוסי פלדמן, שהיה המנכ"ל המקים והראשון של 
המדינה  שהקימה  לגוף  הממלכתית  המחויבות  הייתה  המועצה, 
לטפל בשימור אתרי המורשת הבנויה מראשית ההתיישבות ולפעולותיו. 
ההיסטוריים  והאתרים  המבנים  שילוט  על  ההחלטות  כי  הדבר  פירוש 
הפנימי  הדיון  מהרה  עד  הפך  כך  ממלכתיות.  החלטות  להיות  צריכות 

להיות דיון ממלכתי.
השימור  נושא  על  והחשיבה  המועצה  עבודת  גיבוש  במהלך 
דנה  וטקסים  לסמלים  שרים  ועדת  כי  פלדמן  ליוסי  התברר  והשילוט 

בשילוט אתרים לאומיים. הוא פנה אל שר החינוך דאז, מר יצחק נבון, 
שיש  החינוכי  הערך  את  והדגיש  נהרסים  היסטוריים  מבנים  כי  ציין 

לשילוט אתרים:
היסטוריים  אתרים  לנושא  מודעות  לחוסר  לצערנו  עדים  אנו 
במדינת ישראל. מבנים ואתרים רבים נהרסו בלי שהדבר כלל 
היישוב  תולדות  לנושא  המודעות  את  להגביר  מנת  על  נודע. 
בארץ ישראל בעת החדשה נושא השילוט הינו חיוני ביותר והוא 
יאפשר תשומת לב ציבורית והדגשה חינוכית. ידוע לנו שוועדת 
מספר  להציע  ברצוננו  ולכן  לנושא,  להתייחס  אמורה  השרים 
ישימות  גם  יהיו  שיתקבלו  שההחלטות  מנת  על  בנדון  הצעות 

ובנות ביצוע. 

הפנייה הובאה לפתחה של הוועדה הבין-משרדית לטקסים ולאירועים 
ממלכתיים על ידי חבר הוועדה שר התקשורת דאז, מרדכי ציפורי. חבריה 
היו השרים יצחק מודעי ומרדכי ציפורי, וכן יעקב שץ, מ' ספרוני, אהרן 
לישנסקי וי' מירון. בדיוני הוועדה הוחלט "להסב את תשומת לבם של 
הנוגעים בדבר כי במדינה קיימות רשויות שמתפקידן הוא הנצחה ודרוש 
למיצוי מקסימלי אפשרי את החלק החינוכי של  ביניהן שיביא  תיאום 
הסמכויות והתפקידים המוטלים עליהן - לרבות ציון אתרים היסטוריים 

באמצעות שילוט מתאים" )סט/106, 17 ביולי 1984(.
כדי לבחון את הצעתו של שר התקשורת לציין אתרים היסטוריים 
שתפקידה  ועדה  הוקמה  ותיאום  שילוט  באמצעות  המדינה  ברחבי 
מנהל  היה  הוועדה  יו"ר  אופרטיבית.  הצעה  השרים  ועדת  בפני  להביא 
מרכז ההסברה, וחבריה היו סגן המנהל הכללי של משרד הביטחון, נציג 

משרד הפנים ונציג משרד ראש הממשלה. 
מנכ"ל  שץ,  יעקב  אל  מכתב  פלדמן  יוסי  כתב   1985 ביולי  ב-8 
המועצה  הצעת  את  בו  ותיאר  הוועדה,  כיו"ר  ששימש  ההסברה,  מרכז 
ראשית  אתרי  שילוט  בדבר  היסטוריים  אתרים  לשימור  הציבורית 
השילוט  שרעיון  כדי  הסיוע  מלוא  את  לקבל  ביקש  הוא  ההתיישבות. 
יקבל ממד ממלכתי הולם ויסייע להגברת המודעות לנושא. ואכן בתוך 
ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים החלטה  חודשים אחדים קיבלה 
להציב שלטים באתרים בעלי משמעות חינוכית היסטורית. על המועצה 
ולקבוע  מוקדם  סקר  לערוך  הוטל  התיישבות  אתרי  לשימור  הציבורית 
1986(. על פי  8 בינואר  אילו אתרים ראויים לשילוט )החלטה סט/69, 
נציג   - יו"ר  ועדת קבע לשילוט אתרים שאלה חבריה:  ההחלטה תוקם 
הפנים,  משרד  נציגי  הציבורית,  המועצה  נציג   - מזכיר  ההסברה,  מרכז 
משרד התיירות, משרד החינוך והתרבות, הסוכנות היהודית, קצין חינוך 
גם  נקבעו  בהחלטה  וארכיטקט.  גאוגרף  היסטוריון,  צה"ל,  של  ראשי 
 - - ערך היסטורי, ארכיטקטוני, מתחמי  הקריטריונים לשימור אתרים 

וכן נקבעו תפקידיה של ועדת הקבע: 

•    לקבל את נתוני הסקר ולהחליט אילו אתרים לשלט.
•   לשמש ועדת שיפוט לבחירת השלט. לצורך זה צורפו אליה נציג 

רשות הגנים הלאומיים ונציג שמורות הטבע. שילוני,  אשר  היסטוריים,  לאתרים  ממלכתי  שילוט 
"על המשמר", 25.3.1986
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תפקידי הוועדה הציבורית
•  לפנות אל הרשויות המקומיות ולמוסדות בעלי עניין ולהציע להם 

הצעות לשילוט אתרים בעלי משמעות חינוכית.
•   כמו כן להגיע לשילוט אחיד כאשר גודל השלט והחומר ממנו הוא 
עשוי יהיו בהתאם לאופי האתר. הכנת המפרט לוועדת השיפוט 
שלט. לעיצוב  חודשיים  של  זמן  הקציבה  הוועדה  תמליל.  הכולל 
•   תקציב - הומלץ שהמועצה הציבורית תקים קרן שתגייס כספים 
ממקורות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים למימון השילוט. בשלב 
דולר  אלף  ל-20  ששווה  סכום  העמידה  הציבורית  המועצה  זה 

למימון פעולות השילוט.

בהתאם להחלטתה של ועדת השרים לסמלים וטקסים התכנסה בחודש 
בעלי  התיישבות  ואתרי  מבנים  לשילוט  הקבע  ועדת   1986 פברואר 
דיוניו  את  הקדיש  שנקבע  צוות העבודה  היסטורית.  חינוכית  משמעות 
גודל צבע,  סימול,  תמליל,  גודלו,  השלט,  של  צורתו  שונות:  לסוגיות 
לכותרת,  באשר  גם  החלטות  התקבלו  ייעשה.  שמהם  והחומרים  האות 
גם  מסוימים  ובמקומות  ובאנגלית,  בעברית  תהיה  היא  כי  ונקבע 
בערבית. תוכן השלט ייכתב בעברית. ועדת משנה לוועדה הכינה מפרט 
למכרז להזמנת הצעות לעיצוב שלט. נקבעו חמישה דגמי שלטים: שלט 
הכוונה לאתר, שלט זעיר )10 מילים(, שלט קטן )30-10 מילים(, שלט 

בינוני )50-30 מילים( שלט גדול )50 מילים ויותר(.

תהליך בחירת השלט

פלדמן.  יוסי  הציבורית,  המועצה  מזכיר  על  הוטל  הנושא  ידום 
שלט  הכנת  כי  ברור  המועצה  לחברי  שהוגשו  המזכיר  מדוחות 
למבנים ולאתרים הייתה על סדר היום של המועצה, בד בבד עם קביעת 
שם המועצה והלוגו שלה. בדוח מזכיר מס' 5 מתאריך 12 בנובמבר 1985 
מדווח כי שם המועצה נקבע ל"מועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות". 
עוד מדווח על תהליך לעיצוב לוגו למועצה, וכן על כך שוועדת השילוט 
מעבדת הצעה לשילוט ארצי של אתרי ההתיישבות. בשלב זה עובדים על 
מדגמים לתמלילים ולשלטים. בדוח מזכיר מס' 6 שהוכן לקראת הכנס 

השנתי במקוה ישראל, שהתקיים ב-16 במרס 1986, נכתב: 

 8 ביום  וטקסים  לסמלים  שרים  בוועדת  דיון  נערך  ביזמתנו 
שילוט  על  הוחלט  ובה  סט/106  מס'  החלטה   1986 בינואר 
הוחלט  היסטורית.  חינוכית  משמעות  בעלי  באתרים  ממלכתי 
ההסברה.  מרכז  מנכ"ל  שץ,  יעקב  מר  בראשות  ועדה  להקים 
הוועדה התכנסה וקבעה את דפוסי השילוט. עתה נמסר הנושא 
לעיצוב גרפי ונקוה שתוך מספר חודשים יהיה שלט קבוע לאתרי 

ראשית ההתיישבות.

בדוח מזכיר מס' 7 מתאריך דצמבר 1986, מדווח: "שילוט אחיד לאתרים 
- הוועדה הוציאה מכרז לעיצוב השילוט. תוך חודש ימים ייבחר השלט 

המתאים ויתקבלו הנחיות לשילוט".
מעצבים.  לכמה  פנייה  הועברה  שנקבע  למפרט  בהתאם  ואכן, 
יונה קולמן, גד אולמן, חוה מורדוכוביץ   - מבין הצעותיהם של ארבעה 
גד  של  זו  נבחרה   )1986 בדצמבר   9( לוועדה  שהוגשו  חסון,  ואברהם 
אולמן: "צורת השלט מבוססת על סמל המועצה ובצורה זו משמש לזיהוי 

אופייני גם מרחוק".4 
כן קבע המעצב כי בכל שלט יופיעו הסימנים המוסכמים: בצד ימין 
- שנת הייסוד של האתר  - סמל המועצה; בצד שמאל למעלה  למעלה 
ושם המייסד; באמצע - כותרת בעברית ובאנגלית; במרכז - טקסט עברי 
כולל שרטוט המבנה; בחלק התחתון - טקסט באנגלית; בבסיס - מקום 
לשיפוץ, אחזקה, בשיתוף עם...." בחירתו של מעצב השלט בלוגו המועצה 
- חזית גימנסיה הרצליה - לשלט התבססה על הזיכרון הקולקטיבי של 
הרס  עוד  לא   - המיתוס  את  וחיזק  בתל-אביב  הרצליה  גימנסיה  הרס 

מבנים היסטוריים. 
בישיבה של ועדת הקבע לשילוט מבנים ואתרי התיישבות בתאריך 
יופיע בשלושה  והוא  כחול,  יהיה  כי צבע השלט  נקבע   1987 2 באפריל 
 100 )עד  גדול  ושלט  מילים(,   30 )עד  בינוני  שלט  קטן,  שלט  גדלים: 
בדוח  צבע שרוף.  ועליו  מאלומיניום  יהיה  כי השלט  נקבע  עוד  מילים(. 
1987 כבר מדווח על כך שוועדת השילוט בחרה  8 מאפריל  מזכיר מס' 
על  עובדים  אלה  "בימים  הארץ.  ברחבי  השימור  באתרי  שיוצב  בשלט 
הפצת הדגם לרשויות במגמה לעודד שילוט כחלק מפעולות המציינות 

את שנת הארבעים למדינה".

4   מתוך ההצעה של המעצב אולמן. גימנסיה הרצליה בתל-אביב נהרסה בסוף שנות החמישים של המאה ה-20; לוגו המועצה עוצב על ידי אסף ברג ואושר ב-1986 )מתוך דוח מזכיר מס' 6, 1986(. 

סקיצה לשלט גדול ולשלט קטן. ארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
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מאפייני השלט והטקסט

לק ניכר מדיוני ועדת השילוט של מועצה לשימור מבנים ואתרי 
אמור  אשר  הטקסט  ולמהות  השלט  לתוכן  הוקדש  התיישבות 
להופיע עליו. אחד הדיונים התמקד בשאלה אם יש לציין בדרך גרפית 
את צורת שימור האתר: "ריבוע מסביב לסימבול האתר - ]מציין[ אתר 
של  בסופו  מסגרת".  ללא   - עוד  ואיננו  שהיה  אתר  מרוסק.  ]או[  שלם, 
לא  הכיתוב.  על  פיקוח  "יהיה  כי  הובן  כן  מומשה.  לא  זו  הצעה  תהליך 
כי  נקבע  ולכן  נתקן",  ואנו  יכתוב  לאתר  האחראי  שהגוף  הדרך  נראית 
יעבור  והוא  עליו,  דעתו  את  יחווה  שהיסטוריון  לאחר  יתקבל  הטקסט 

עריכת לשון וביקורת של ועדת הקבע.
טקסט החובה בכל שלט התמקד במידע לזיהוי ולתכנים של מסרים: 
שם האתר ושנת בנייתו )אם ידוע ואם יש לכך חשיבות(; שימוש שנעשה 
באתר בעבר, פעולות שהתקיימו בו, אירועים בעלי חשיבות שהתרחשו 
או  אדריכלי  אפיון  בו,  שהתגוררו  היסטורית  חשיבות  בעלי  אישים  בו, 
ופרטים  כיום  באתר  שימוש  ארכיטקטונית,  חשיבות  בעלי  מבנה  פרטי 
ועל הרשויות הקשורות לאתר. והתחזוקה  על מבצעי השיקום השיפוץ 
עם  ומזוהה  היסטורי  מבנה  או  אתר  המייצג  הכחול,  השלט  נוצר  כך 

"מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל". 

הטמעת השילוט בקרב הרשויות והציבור

החל  היסטוריים  ואתרים  מבנים  לשילוט  אחיד  דגם  שנקבע 
במכתב  ולגופים.  לארגונים  לרשויות,  המידע  הפצת  של  תהליך 
שהופנה אל קהלי היעד צוין ההיבט הממלכתי של השילוט )החלטה של 
ועדת שרים וטקסים(. המטרה הייתה להדגיש את חשיבותו של הארגון, 
שעדיין לא היה מוכר בקרב הציבור, וכן את החשיבות שהמדינה מייחסת 

לשילוט המבנים והאתרים ההיסטוריים: 

ההתיישבות,  ראשית  אתרי  לשימור  המודעות  התגברות  עם 
התעורר הצורך לקבוע שילוט אחיד לאתרים אלו. המטרה הייתה 
וכן  האתר  מהות  את  לזהות  יאפשר  שילוט  של  אחיד  שעיצוב 
לקבוע סגנון אחיד בהצגת האתרים. ועדת השרים לענייני סמלים 
וטקסים מיום 8 בינואר 1986 החליטה על עיצוב שלט לאתרים 
מראשית ההתיישבות והטילה על ועדה מצומצמת בראשותו של 
מר יעקב שץ מנכל מרכז ההסברה לעבד את דוגמתו של השלט 

)טופס הזמנת שילוט מיום 19 באפריל 1987(, 

מספר  התמליל  תוכן  צורתו,  פירוט  השלט,  של  סקיצה  כלל  המסמך 
מילים, עלויות, הנחיות להזמנת השלט. הרשות תשתתף במחצית מעלות 

השילוט ותעביר את התשלום עם הטפסים. 
חברי  ארגון  בשיתוף  כי  דווח   1988 מספטמבר   12 מזכיר  בדוח 
ה"הגנה" יוצבו שלטי המועצה גם באתרי מלחמת השחרור; בדוח מזכיר 
דווח   )1989 ביוני   5( בכנרת  המועצה  כנס  לקראת  שפורסם   ,13 מס' 

נמצאים  נוספים  שלטים   75 ועוד  מבנים  ארבעים  שולטו  כה  "עד  כי 
כמאתיים  של  שילוט  השנה  סוף  עד  להשלים  תכניתנו  הכנה.  בשלבי 
אתרים. השילוט עורר עניין וביקורת חיובית". במשך השנים צמח מפעל 
הוצבו   2014 שנת  ועד  והתרחב,  היסטוריים  והאתרים  המבנים  שילוט 

כאלפיים שלטים. 
כיום הרשויות המוניציפליות רואות בשילוט המבנים ההיסטוריים 
לדוגמה  כך  ביישובם.  השימור  הבניית  מתהליך  חלק  הכחול  בשלט 
יזמה עיריית חיפה ועדה לשילוט היסטורי. על הרכבה, מטרותיה ודרכי 

פעולתה אפשר ללמוד מהמידע המופיע באתר העירייה: 

הוועדה לשילוט היסטורי הינה ועדת מומחים ציבורית שממונה 
אקדמיה,  ציבור,  מנציגי  מורכבת  היא  העיר.  ראש  ידי  על 
נציגי   - בעירייה  מקצועיים  וגורמים  חיפה  לתולדות  העמותה 

תאו"מ, מינהל הנדסה )שימור מבנים( וארכיון העירייה. 
מדיניות השילוט ההיסטורי מתגבשת בוועדה לשילוט היסטורי. 
שישולטו,  הבתים  לבחירת  הקריטריונים  את  קובעת  הוועדה 
כינונה  עם  שנה.  באותה  השילוט  ירוכז  שבהם  האזורים  ואת 
שניתן  כך  גאוגרפיים  באזורים  להתמקד  הוועדה  החליטה 
יהיה לתכנן סיורים עצמיים ולימודיים. האזור הראשון שנבחר 
לכיוון  השני  בשלבו  השילוט  מתרחב  וממנו  הכרמל,  הדר  הוא 

העיר התחתית.
לתכנון  ביחידה  ספרותי  מחקר  נעשה  התכנית  שנקבעה  לאחר 
ומחקר בעירייה, והביצוע מתקדם בהתאם למסגרות המשאבים 

העומדים לרשות הנושא.
סיורים  תכנון  מאפשר  מוגדר  גאוגרפי  באזור  השלטים  ריכוז 
לימודיים ועצמיים. הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה, דנה 

בפניות התושבים, ועוקבת אחר ביצוע תכנית השילוט.
עבודת  ואת  המקצועית  העבודה  את  המרכז  העירוני  הגורם 

הוועדה: היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר )תאו"מ(.

תהליך השילוט

וועדה מגבשת רשימת מבנים לשילוט, לפי סדרי עדיפויות:
חומר  וממיין  אוסף  מתנדבים,  בסיוע  בעירייה,  מקצועי  צוות    •

היסטורי כבסיס לניסוח השלט.
אסטרטגי  לתכנון  ביחידה  הנעשית  וצמצום  עריכה  בעבודת       •

ומחקר מתגבש נוסח סופי, והוא מתורגם לערבית ולאנגלית.
•   במקביל נעשית פנייה לבעלי המבנים המתבקשים לאשר הצבת 

שלט על הבניין, תוך תיאום המיקום המתאים.
•   השלטים מיוצרים ומותקנים באמצעות המועצה לשימור אתרים, 

ולפי הדגם האחיד שלהם.
התהליך,  ביצוע  אחר  עוקבת  ומחקר  אסטרטגי  לתכנון  היחידה     •
המשולטים  הבתים  את  ומשלבת  האינטרנט,  אתר  את  מעדכנת 

במסלולים המוצעים.
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לא רק רשויות

של  ולחשיבותו  לערכו  הציבורית  המודעות  והגברת  השנים  ם 
המדינה  בהקמת  חלק  שנטלו  ארגונים  הבנויה,  המורשת  שימור 
גורליות  החלטות  התקבלו  שבהם  מבנים  בשלט  לציין  מבקשים 
והלח"י  האצ"ל  לוחמי  ארגון  היסטורית.  משמעות  כבעלי  ולסמנם 
בירושלים קבע שלטים על מבנים ברחבי העיר שבהם קיים את פעילותו; 
תנובה  מחלבת  שכנה  שבו  המבנה  את  לציין  ביקשה  "תנובה"  חברת 
את  בשלטים  ציינה  החשמל  חברת  בירושלים;  גאולה  ברח'  הראשונה 

תחנות הכוח ההיסטוריות בירושלים, בטבריה ובחיפה.

מה מספרים השלטים

יישובים ובערים ברחבי הארץ נותרו מבנים היסטוריים מראשית 
קיומם. השלט שהוצע  על המשך  איימו  וצורכי הפיתוח  היישוב, 
מיד  היה  התיישבות  ואתרי  מבנים  לשימור  המועצה  ידי  על  לראשונה 
"עוגן" להצלת מבנים ביישובים רבים. כך שולטו בשלט בגודל קטן מבנים 
רבים בקיבוצים. השלט ציין את שימושו של המבנה בעבר: "המקלחת 
ועוד.  הראשון"  "הצריף  "האסם",  "הרפת"  הילדים",  "בית  הראשונה", 
נוסף ל"סימון" המבנה כמבנה היסטורי מראשית היישוב מילא השלט 
המבנים  הבאים.  לדורות  הראשונים  מורשת  של  הנחלתה  משימת  את 
על  שלמדו  הספר  בתי  לתלמידי  לרגל  עלייה  מקום  נעשו  המשולטים 
במסלולי  שולבו  והם  למידה,  מערך  סביבם  נבנה  היישוב,  של  ראשיתו 
סיור בחגי המשק. גם במושבים ובמושבות שולטו בעיקר מבני הציבור 
בית  עמדה,  מים,  מגדל  שמירה,  מגדל  בהתפתחותם:  דרך  ציוני  שהיוו 
שהוא  סיפורם,  את  לספר  חשוב  בשטח  נראים  שהם  אף  ועוד.  ראשון 

סיפור ראשיתו של היישוב.

שימור המורשת הבנויה:
שלט המספר סיפורו של מקום

ערים וביישובים מוצב שלט על או ליד מבנים היסטוריים. חלקם 
מספרים  השלטים  טופלו,  טרם  ואחרים  שימור  תהליכי  עברו 
למבקר על ההיסטוריה של המבנה. הדוגמאות המובאות להלן מדגימות 

את ההתאמה של המידע והשלט למטרותיו של הגוף המזמין.

המושבה מזכרת בתיה
ששומרו  והבתים  שימור,  תהליך  עבר  המושבה  של  ההיסטורי  רחובה 
יצרו מוזיאון פתוח. תהליך זה חשף את המושבה למבקרים רבים. אלה 
ניחוח של פעם עם דופק חיים  מגיעים אל אתריה ההיסטוריים להריח 
את  ולהנגיש  הרחוב  לאורך  המבנים  תולדות  את  לפרוס  כדי  עכשווי. 
הראשונה,  העלייה  מימי  מושבה  של  סיפורה  את  ובאמצעותו  סיפורם, 
הוצבו שלטים בחזית המבנים והרחוב. השלטים הוצבו על ידי בית הכנסת 
לוין, בית הספר הישן, בית המרקחת, הבאר הראשונה,  הגדול, קזרמת 
באר אנטיליה, בית הפקידות )מוזיאון המושבה(, הבאר השנייה, נפחיית 
והם משלימים את תהליך השימור, מוסיפים מידע על תולדות  אשבל, 
על  - הם מצהירים  יותר מכך  בהווה, אולם  ועל שימושיו  המבנה בעבר 
של  השלט  מנוסח  חלק  זהו  לדוגמה,  רבדיה.  ועל  המושבה  של  נדבכיה 

בית משק הברון:
בית המשק של הברון רוטשילד הוקם על ידי הברון בשנת 1892. 
ומפואר.  גדול  בניין  זה  היה  המושבה,  בתי  לשאר  בהשוואה 
האולם  ענק.  היה  שלו  המרכזי  החלל  הימים  אותם  במונחי 
שימש כמחסן, אסם ואורווה. מטענים לאחסון בחלל הגג הועלו 
שבקצות  החדרים  הגג.  של  האחורי  בצד  פתח  דרך  בגלגלת, 
המבנה  נהרס  השנים  במשך  ומשרדים.  למגורים  שמשו  הבניין 
בחלקו. המבנה שוקם ושופץ במסגרת פרויקט שיקום 50 אתרי 

מורשת ותקומה.

בית משק הברון במזכרת בתיה חדר האוכל הישן בקיבוץ מחניים
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חיפה - שילוט היסטורי
העיר  מורשת  את  לשמר  למטרה  לו  שם  ההיסטורי  השילוט  מפעל 
את  מספרים  המבנים  בתים.  אותם  של  סיפוריהם  באמצעות  ולהציגה 
סיפוריהם של אישים שהטביעו חותם על ההיסטוריה של העיר: אנשי 

רוח וכלכלה, אדריכלים ויזמים, פוליטיקאים, תעשיינים ואנשי דת.
המבנים מייצגים אסכולות ארכיטקטוניות מגוונות ושילוב של סגנונות 

בנייה מקומית ובין-לאומית.
חיפה  של  בהתפתחותה  דרך  אבני  מציינים  ההיסטוריים  השלטים 
כעיר בעלת אוכלוסייה מגוונת ומיוחדת מבחינה דתית ותרבותית. מפעל 
מועצה  עם  בשיתוף  חיפה  עיריית  ידי  על  מתבצע  ההיסטורי  השילוט 
לשימור אתרי מורשת בישראל. השלטים אחידים בצורתם, צבעם כחול, 
והם מציגים את המידע ההיסטורי בתמציתיות בשלוש שפות: עברית, 

אנגלית וערבית.
הנושאים  היסטוריים  מבנים  על  מידע  הציבור  בפני  להביא  כדי 
השימור  ועדת  להחלטת  בהתאם  ביניהם  המקשר  החוט  ואת  שלט, 
העירונית, יצרו באתר האינטרנט של עיריית חיפה "בתים מספרים על 
הכחול  המסלול   )1( סיור:  מסלולי  שלושה  היסטורי"  שילוט   - חיפה 
)2( המסלול  ושכונת הדר;  בנייה מפוארת בפאתי השכונה הגרמנית   -
הירוק: שכונה עברית חדשה ותחילתה של חיפה המודרנית; )3( המסלול 
האדום - מגורים, עסקים ומסחר במדרונות הדר הכרמל. באתר מופיע 

סיפורו של כל בית ומצורף צילום השלט שעל המבנה.

בית קשת - שלט המוצב בסמוך לצריף בן צבי
ניצב על רגל בסמוך לצריף. רק המבקרים במקום   60X100 שלט גדול
נחשפים למידע המסופר בו על משפחתו של נשיא המדינה השני למדינת 
שהועתק  הצריף  על  ובהגנתה;  המדינה  בהנהגת  פעילותה  על  ישראל; 
והפך מבית למגורים לבית להנצחה. עוד מלמד  מירושלים לבית קשת 
השלט כי הצריף עמד בשיממונו עד אשר שוקם על ידי גופים ותורמים 
פרטיים. המידע על גבי השלט מתייחס לכמה אירועים, נשען על הזיכרון 
הקולקטיבי ובד בבד מבקש להנציח את עלי בן צבי, בנם של יצחק בן 

צבי ורחל ינאית. 

מעונות אלדר שיפר, רח' אחד העם 11, חיפה

צריף בן צבי בקיבוץ בית קשת

ירושלים - בתי ביברמן: קיר מגן טיפוסי
בן  איתמר  ברח'  מגורים  לבית  כניסה  קיר  גבי  על   50X40 בינוני  שלט 
אב"י 7, ירושלים. השלט גלוי בעיקר לדיירי הבית ולמבקרים בו. השלט 
עיריית  בישראל,  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  של  הלוגו  את  נושא 
מזהים  השלט  על  ראשון  במבט  כבר  ה"הגנה".  חברי  וארגון  ירושלים, 
לתקופה  מתייחס  שהמידע  ומובן  ה"הגנה",  חברי  ארגון  של  הלוגו  את 
מוגדרת לפני קום המדינה שבה פעל הארגון. המידע מתייחס לאמצעי 
החשיבות  ומכאן  העצמאות,  מלחמת  בתקופת  ייחודי  אזרחית  הגנה 
שיש לציונו ולשימורו. קביעת השלט בחזית הכניסה מבקשת לעורר את 

מודעותם של דיירי הבית לקיר הנושא סיפור. 

בתי ביברמן בירושלים
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תל-אביב
"הרצלילינבלום": מוזיאון לבנקאות ונוסטלגיה תל-אביבית

תל-אביב,  של  ראשיתה  מימי  בית  בחזית   13 הרצל  ברח'  מוצב  השלט 
המידע  החדש.  לייעודו  והתאמתו  הבית  שימור  תהליך  על  דגש  ושם 
ההיסטורי על ימיו הראשונים אינו מוזכר. עוד נזכרת המחווה של הגוף 

שהמוזיאון שייך לו לציון מאה שנה להקמתה של תל-אביב. 

שלט אזהרה

מהלך השנים נעשה השלט הכחול מזוהה יותר ויותר עם מבנים 
היסטוריים ועם מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. 

לנוכח המשך הרס של מבנים היסטוריים, הוחלט להציב שלט כחול 
המזהיר מפני הרס על מבנים היסטוריים שטרם טופלו מחוסר תקציב, 

בנוסח זה: "אתר היסטורי לשימור. הפוגע במבנה ייענש".
 לא אחת הציל השלט הכחול מבנים מהרס אקראי או מתוכנן על 
ידי הבעלים או היזמים, שראו לנגד עיניהם את העתיד ולא את העבר.

מוזיאון "הרצלילינבלום"

שלט ללא סילואטה

החלו  הבנויה  המורשת  מבני  של  שימורם  תודעת  התגברות  ם 
להופיע סיפורי המבנים שנהרסו ואינם עוד, ובעקבותיהם בקשה 
לשלט את המקום שהיה ואיננו עוד, כדי שסיפורם יישמר ויגיע לתודעת 

הציבור. אתרים אלו מצוינים בשלט כחול רבוע, ללא סילואטה.

סיכום

במרחב.  הנפוצים  שגרתיים  נופים  של  ממגוון  חלק  הם  שלטים 
הירואיים  ודמות  אירוע  המייצגים  ממונומנטים  להבדיל 
חד-פעמית,  ובהופעה  נופית  בבולטות  עיצובי,  בייחוד  ומתאפיינים 
השלטים מתאפיינים במספרם הרב ובפריסתם הרחבה. למרות ההבדלים 
בינם לבין הנכס ההיסטורי - גם הם בחזקת פריטים תרבותיים ייצוגיים 
בו  לעורר  ומיועדים  המתבונן  של  האסוציאציות  עולם  אל  שמכוונים 
מחשבות, זיכרונות ותחושות, וכן לקדם אינטרסים כלכליים, חברתיים, 

תרבותיים, פוליטיים וחווייתיים. 
שכיחות התופעה, התפוצה הרחבה, המאפיינים והתפקידים הדומים, 
ביטוים של עולם אסוציאציות וסמלים של חברה מסוימת - כל אלה לא 
השלטים  ועיצובם.  הכנתם  על  ההקפדה  ואת  בהם  הדיון  את  מעודדים 
משקפים בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  אתרי  לצד  המוצבים 
 את החשיבות שמקנה המועצה לנכס, למידע ולקהילה הנזקקת למידע 

זה כדי לחדד את מורשתה ועל ידי כך את ייחודה.
הפוגש שלט כחול בסילואטה של חזית גימנסיה הרצליה יודע כבר 
מרחוק שהמבנה שהשלט מוצב לידו )או קבוע על קירו( הוא היסטורי; 
שהמידע שבו מספר על קורות המבנה, על תקופה, על אנשים, על אירוע;  הר טוב. שלט ללא סילואטה

שלט אזהרה
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על  גם על קשיים, על מאבקים,  מן הטקסט שעל השלט אפשר ללמוד 
רעיונות, על תפיסות תרבותיות, חברתיות ופוליטיות. השלט נושא לוגו 
של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, לוגו של הרשות המקומית, 

של היישוב או של ארגון.
מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  פעילות  של  תוצאה  הוא  השלט 
בישראל, אולם היזמה לשלט מבנים ואתרים היא של קהילה, של רשות, 
של קבוצת אנשים שרואה בשלט ציון לעשייה בעבר שהיא חלק מההווה 
וליצירת  קהילה  של  הקולקטיבית  הזהות  להבניית  דרך  ומהעתיד, 
גאווה מקומית. כתבה שהופיעה באתר עיריית ראש העין בתום תהליך 
ונציגי  ידי מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  של הכנת שלטים על 

עיריית ראש העין מדגימה את חשיבותו של השלט לקהילה:
מורשת  שלטי  מעל  הלוט  הוסר  משתתפים  ורב  מרגש  בטקס 
השלטים  שמונת  העיר.  של  ההיסטורי  בגרעין  אתרים  בשמונה 
הם אחד התוצרים של פעילות עירונית מתמשכת למען תיעוד 
ושימור הסיפור ההיסטורי של העיר, וכן חלק מתכנית ליצירת 
הצהריים  אחר  בנובמבר   1 שלישי  ביום  בעיר.  תיירות  מסלולי 
ובני  ציבור  נבחרי  אורחים,  וחדשים,  ותיקים  תושבים  התכנסו 
נוער בשבעה אתרים שונים כדי להסיר את הלוט בו-זמנית מעל 
לכן  השלטים ההיסטוריים שהוצבו בהם מספר שבועות קודם 

)לוי, 2013(. 

שלטים בקיבוץ גן שמואל. למעלה - הבית הראשון בחווה החקלאית של גן האתרוגים על שם הרב שמואל מוהליבר, למטה - הרפת הראשונה
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פרופ' עירית עמית-כהן מכהנת כיום כראש המחלקה לגאוגרפיה 
ללימודי  מסלול  בראש  ועומדת  בר-אילן,  באוניברסיטת  וסביבה 
התואר השני והשלישי שמתמקד בקשרים בין תכנון, שימור ופיתוח 
והתייחסותם לנופי תרבות ולנכסי מורשת תרבותית. מאז אוקטובר 
2012 היא יושבת ראש "איקומוס ישראל". פרופ' עמית-כהן משלבת 
חשיבה ומחקר אקדמיים בעשייה שימורית. היא מקדמת את השיח 
עניין  המגלים  בו,  השותפים  מעגל  את  ומרחיבה  בארץ  השימורי 

ומעורבים בהכרתו ובפיתוחו.

חומי נובנשטרן, סמנכ"לית מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. * 
בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה  בגאוגרפיה  שני  תואר  בעלת 
במסגרת  תל-אביב.  מאוניברסיטת  במוזיאולוגיה  תעודה  ולימודי 
לתחום  המשפטי,  לתחום  היתר  בין  אחראית  במועצה  תפקידה 

התכנון, למוזיאולוגיה ולאוצרות, לתכנים ולאירועים.

 *

*  עמוד 129: שלט ההיאחזות בעין גדי

העולם של פעם. מימין - מזכרת בתיה, משמאל- מרכז מבקרים תחנת רכבת העמק כפר יהושע
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"ראשיתי לא הייתה כשנולדתי ולא כאשר הרו אותי. גדלתי והתפתחתי לאורך 
רבבות שנים. לכל העצמיים הקודמים שלי יש קול, הדיהם לוחשים בתוכי.

הו, פעמים אין-ספור עוד איוולד" 
)ג'ק לונדון(

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל - "קח תרמיל"... 
בחינת העבר ומחשבות להתוויית הדרך לעתיד
עמרי שלמון

 הכשרה
 מקצועית
מעשית

מניעת הרס 
מבנים ואתרים 
היסטוריים

חקיקה

 פעילות
ציבורית

יחסים
בין-
לאומיים

 פיתוח
 וקידום
 המחקר
 וההכשרה
האקדמית

 תכניות שימור
ושיקום פיזי

 שימור
פיזי

 המערך
החינוכי
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הדברים שכתב הסופר ג'ק לונדון מגלמים בעיניי את הסיכום של תולדותיה של ארץ ישראל, שהרי הארץ נולדה פעמים רבות ובתבניות שונות. 
כל דור מוליד אותה מחדש בדמותו וברוחו עם כל המרכיבים המייחדים אותו, אך תמיד נשמרים בה הדי העבר. לידה באשר היא לעולם תגלם 

בתוכה שמחה, סקרנות, ראשוניות, תהיות, וכוחות לבריאת דבר חדש, יצירה של יש מאין. 
מה היה בו, בצורך של הוגי מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )להלן המועצה לשימור אתרים( ומייסדיה, להביאה לעולם? סכנת אבדן 
התרבות הבנויה והמורשת? הבשלות שהגענו אליה לאחר "זמן דגירה" ממושך? החלומות? הלחץ הציבורי? ההשוואה לתהליכים המתחוללים 

במדינות מעבר לים? דומה שכל הדברים גם יחד, ומן הסתם גם אחרים.
תחילתנו שלנו בדרך ראשונית ויפה שהתאפיינה בפעילות ובעבודה ללא גבול. מהן הגענו לשלב התובנות, ובאמצעותן אנו נערכים לדרך 
הצפויה לנו ולבאים אחרינו. ואכן ענייננו כאן הוא ניסיון להתוות נקודות מרכזיות להמשך הדרך, אבני דרך המביטות קדימה ומדי פעם פוגשות 

בצמתים מרכזיים את המייסד, "הזקן", שיהיה מורה דרך, מאזן ונותן יד. 
עבודת המועצה התבססה מראשיתה על בחינת נושא השימור - מהותו וחשיבותו למדינה, לתרבות ולחברה ההולכת ומתגבשת. מאחר שברור 
לכל בר דעת שתרבות היא החומר המלכד והנותן זהות, הרי זו מגלמת בתוכה בפלורליזם מבורך עושר עצום של מאפיינים, חלקם מתפתחים 

מתוך עצמם ומביאים אתם את חדשנותם, וחלקם "יושבים" על רצף היסטורי-התפתחותי של עם, של מדינה, של חברה ושל הפרט בתוכם.
כיצד מתקשרים כל אלה לשימור המורשת הבנויה והמוחשית? נקודת החיבור היא האדם. האדם, כיוצר סביבה, הוא תוצר של מהלכים שהוא 
מבצע בחייו. אלו נשענים על עברו ותרבותו, ואותם רכש מהוריו ומגורמי השפעה חיצוניים. היצירה האנושית, בין שהיא באה לידי ביטוי בתרבות 
מוחשית-חומרית ובין שבתרבות רוחנית בלתי-מוחשית, היא בעלת השפעה על ההתרחשות היום-יומית העכשווית ועל זו העתידית. מדינת 
ישראל, שבהקמתה החלו עוד שנים רבות טרם הוגדרה בשנת תש"ח כמדינה ריבונית, היא ללא ספק נס של ממש. בפרק זמן של כמאה 
שנים התחולל כאן שינוי גאוגרפי, דמוגרפי ומבני דרמטי ביותר, הנמשך עד עצם היום הזה. לא בכדי נחשבת ישראל לאחת המדינות שקצב 

הפיתוח בה הוא מהגבוהים בעולם.
השימור במהותו מקנה רצף תרבותי ומאפשר למרכיבי החברה הישראלית לקיים שיח מובנה עם עברה, להסיק מסקנות לצורך תפקודה בהווה 
ולהיערך לבניית עתידה באופן ראוי. ללא שימור "הגרעין" ההיסטורי, במובן הרחב, לא נוכל לשבת על בסיס מוצק ויחסר לנו העוגן המקבע 

אותנו למקום, אותו בית שורשים שהוא "מנוע" הצמיחה. בשל אותה צמיחה מהירה מתעצמת החשיבות שיש לשימור המורשת.
כבר בראשית דרכה קבעה לעצמה המועצה לשימור אתרים שלוש מטרות מרכזיות ועל פיהן פעלה באופן יצירתי ופורץ גבולות: )1( מניעת 
הרס מבנים ואתרים ושימורם הפיזי; )2( הגברת המודעות הציבורית והמקצועית לערכי השימור ולדרכי ביצועו; )3( חינוך לשימור ולמורשת 
ההתיישבות. לאור המטרות הללו נקבעו תחומי הפעולה, והם הולכים ורבים במהלך השנים. החזון לעתיד הוא להמשיך ולהרחיב את מגוון 

הנושאים שאנו עוסקים בהם כיום, ולפתח תחומים חדשים שיסייעו לקדם את שימור המורשת ועדיין חסרים לנו.

סיור עיריית רחובות בחוות חפציבה, ראש עיריית רחובות )שלישי משמאל( 
שלמון.  עמרי  המועצה  ומנכ"ל  טכנולוגי  שימור  רכז  חדוותי,  רן  בחברת 

ארכיון מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

נאמני המועצה ליד מגדל המים בכפר יהושע, בתכנונו של ריכרד קאופמן, 
במסגרת סיור בנושא מגדלי מים. צילום: יעל פלד

פעילות ציבורית

את  לה  ומעניק  המועצה  של  פעילותה  מאחורי  העומד  כוח 
הנאמנים  ציבור  הוא  השימור  תחום  את  לקדם  האפשרות 
החלטות,  ממקבלי  מורכב  זה  ציבור  הדרך.  כל  לאורך  אותנו  המלווה 
ומסייע  שונים,  בתחומים  ומפעילים  העמותה  מחברי  מקצוע,  מאנשי 

והמורשת. השימור  תחום  לכלל  המודעות  להגברת  לפעול  לנו 
במדינה כשלנו, הרצופה באירועים ביטחוניים ואחרים, קשה מאוד 
רבה. שחשיבותו  לנו  ברור  אם  גם  הציבורי,  היום  לסדר  נושא  להעלות 
מצויים  אינם  כידוע,  ואלה,  מאוד  גדולים  תקציבים  גם  דורש  הדבר 
חומרים  והפצת  סיורים  עיון,  ימי  באמצעות  זאת  עשינו  בעבר  בידנו. 
לשתף  והתחלנו  הפעילות  את  הרחבנו  האחרונות  בשנים  כתובים. 
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יחסים בין-לאומיים

שנים האחרונות הוקמה במועצה מחלקה ליחסים בין-לאומיים. 
מחלקה זו יוזמת קשרים עם גורמי שימור ומחקר ברחבי העולם, 
בארץ  שימור  מחנות  פועלים  זו  במסגרת  באירופה.  בעיקר  זה  בשלב 
בישראל.  ההחלטות  למקבלי  מקצועיים  סיורים  ומתקיימים  ובחו"ל 
ספק  כל  ואין  שלנו,  הציבורית  מהפעילות  חשוב  חלק  בכך  רואים  אנו 

שהפריה הדדית ולמידה מהמתרחש במדינות בעלות מסורת של שימור 
יכולות לסייע לכולנו לפתח את הנושא בישראל. 

בין- ארגונים  בשיתוף  זה  בתחום  לפעול  נמשיך  הבאות  בשנים 
כעת.  כבר  פועלים  אנו  שעמם  ואונסקו,  איקומוס  דוגמת  לאומיים 
למדינות  גם  הפעילות  את  להרחיב  כיצד  הדעת  את  לתת  נצטרך 
בהתאם   - שמתעוררות  לשאלות  מענה  שייתן  מנגנון  ולבנות  אמריקה 

למגמות העולמיות בתחום.

שימור הגשר הרומי על הירדן, תוצר של שיתוף פעולה בין-לאומי. צילומים: מיכאל כהן

פרויקט שימור במלטה, משותף למחלקה ליחסים בינלאומיים, ארגון רמפאר וארגון
השימור במלטה, בחסות האיחוד האירופי. ספטמבר 2014 צילום: חן בן ארי

קיר בקפה  ציורי  לשימור  בינלאומי  בפרויקט  מחו"ל משתתפים  סטודנטים 
נווה  ביוזמת סטודיו תכלת, הנהלת  לורנץ הטמפלרי, תל-אביב. הפרויקט 
השימור  ומרכז  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה  ובשיתוף  שכטר 

הבינלאומי בעכו. צילום: נגה די סגני

מקיימים  אנו  שנה  מדי  מערבי.  גליל  האקדמית  המכללה  עם  פעולה 
קורס הכשרה לנאמני שימור, החושף את עקרונות השימור. הרעיון הוא 
שהיכרות מעמיקה יותר עם הנושא תגביר את נכונותם ואת יכולתם של 
המשתתפים להפיץ את הבשורה ביישובים שהם מתגוררים בהם, והם 

יסייעו לנו לאתר מבנים לשימור המצויים בסכנה. 
אני מקווה שבעתיד נוכל לקיים קורסים כאלה במתכונת מקוצרת 

מודעותם  את  הבנתם,  את  להגביר  כדי  ברשויות  החלטות  למקבלי  גם 
ואת שיתוף הפעולה מצדם.בצד זאת יהא עלינו להעמיק את הקשר עם 
נאמני השימור ולהגדיל את מספרם, ולחזק את הקשר היום-יומי עמם 

ועם כלל הציבור. 
לשם כך יהא עלינו להמשיך בפעילות שאנו מקיימים ולהרחיב אותה 

לכיוונים נוספים. 
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מניעת הרס מבנים ואתרים היסטוריים

ציבוריים  מאבקים  אין-ספור  המועצה  ניהלה  שנותיה  שלושים 
הבית  ברמת  החל  היסטוריים,  ואתרים  מבנים  הרס  למניעת 
אל  התנהלו  אלו  מאבקים  שלמים.  ובמרקמים  בשכונות  וכלה  הבודד 
מול היזמים והרשויות המקומיות ונעשו בכוחות מצומצמים של עובדי 
להשיג  הצלחנו  השנים  במהלך  נאמניה.  מקרב  מתנדבים  ושל  המועצה 
יותר ויותר שיתוף פעולה מצד הרשויות, אך ככל שגברו מאמצי הפיתוח 
גברה גם שאיפתם של היזמים להרוס את הבנייה ההיסטורית ולהקים 
מתפתות  הרשויות  רבי-קומות.  בעיקר  מודרניים,  מבנים  במקומה 
לעתים לשתף אתם פעולה כדי להמריץ את הפעילות הכלכלית ולהגדיל 
כיום  אך  בגופנו,  הטרקטורים  את  עצרנו  בעבר  מהמיסוי.  רווחיהן  את 
יכולתנו  גברה  הטכנולוגית  ההתפתחות  עם  הגישה.  מעט  השתנתה 
לקבל מידע על מקומות שבהם מתכוונים להרוס מבנים לשימור, ואנו 
משתמשים באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות גם כדי להפעיל לחץ 
ציבורי. אנו מקבלים סיוע גם מהלובי שלנו בכנסת. מבחינה מקצועית 
אנו בוחנים את כל המערך הכלכלי הקשור לאתר הנידון ומנסים להציג 
צופה  אני  בשימור.  תפגע  שלא  כלכלית  כדאיות  בהן  שתהא  חלופות 
להרוס  הלחץ  לגבור  ימשיך  השימור,  נושא  התבססות  בצד  שבעתיד, 
מבנים היסטוריים בשם הִקדמה והפיתוח. יידרשו מאמצים רבים יותר 
כלכלי  לניתוח  מתאימה  תשתית  להכין  אליהם:  להיערך  ועלינו  מצדנו, 

בעזרת אנשי מקצוע, ולגייס בעלי תפקידים ומקבלי החלטות למלחמה 
התרבות  ועל  ההיסטורית  האדריכלית  המורשת  של  שמירתה  על 

הישראלית בכלל.

חקיקה

עדנה  לשעבר  ח"כ  ובראשם  כנסת  חברי  ביזמת   ,1991 שנת 
התשנ"א- אתרים  לשימור  )תכנית   31 תיקון  אושר  סולודר, 
בשימור  שעוסק  והבנייה,  התכנון  לחוק  הרביעית  התוספת   ׁׁׁ,)1991
הראשונה הפעם  זו  שהייתה  בכך  התיקון  של  חשיבותו  אתרים. 
שהתקבלה חקיקה המתייחסת ישירות לשימור. ברם הצרכים ההולכים 
המשתנה  למציאות  המותאם  חוק  הכנת  כיום  מחייבים  וגדלים 
שנים  כמה  לפני  הוכנה  כזה  חוק  טיוטת  העתיד.  לצורכי  גם  ולהתייחס 

וכבר נמצאת ב"מגירה". 
לאור הרפורמה בחוק התכנון והבנייה יהיה עלינו לעמוד על המשמר 
הממשלתיים  הניסיונות  בסבך  "ייעלם"  לא  השימור  שנושא  ולדאוג 
והציבוריים לפתור את בעיות הדיור, ובתוך ההתפתחויות שמתרחשות 
וראוי  טוב  מענה  שייתן  כך  החוק  את  לקדם  העת  זו  להבנתנו  בתחום. 

לשימור בישראל. 

גימנסיה הרצליה. צילום: אברהם סוסקין, ארכיון הצילומים של קק"ל
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יריד המזרח: אחת ההדמיות של התכנון המוצע ע"י המועצה לשימור אתרים מטעם הפורום להצלת יריד המזרח, שלהי שנות ה-90. תכנית שהוצעה כחלופה תכנונית 
מול תכנית הפיתוח המסיבית שקודמה לחצי האי הירקוני על ידי עיריית תל-אביב. תכנון: אורי טוכלר - משרד בוכמן אדריכלים

תכניות שימור ושיקום פיזי

לפגוע  המאיימות  הרסניות  תכניות  עם  להתמודד  הדרכים  חת 
במבנים לשימור היא להכין להן תכניות אלטרנטיביות. המועצה 
עשתה זאת בעבר ועושה זאת גם כיום. תכניות אלה מתקבלות לעתים 
ולעתים כלל לא. כמובן, אנו שואפים להגיע  בשלמותן, לעתים בחלקן 
בשלב  כבר  ביזמתם  אלינו  יפנו  הרשויות  הן  היזמים  הן  שבו  למצב 
הראשוני ויבקשו מאתנו להביא בפניהם הצעות. לצערי, אני סבור שזהו 
חלום אוטופי, ואני צופה שלא נוכל להגיע למצב זה ללא גיבוי של חקיקה 
מחייבת. עם זאת, עד שהדבר יהיה מחויב המציאות עלינו לחתור לכך 
באמצעות מגעים רציפים עם היזמים ועם הרשויות. עוד עלינו להיערך 
שיש  היות  קבוע,  באופן  כאלה  תכניות  להכין  נידרש  שבה  לסיטואציה 

לכך משמעות נרחבת מבחינת היקף הפעילות שלנו.
היבט נוסף הוא ליווי עבודת השימור. כיום אנו יוזמים את השימור 
תלויים  אנו  למעשה  רציף.  באופן  אותו  ללוות  חוקית  דרך  לנו  ואין 
ברצונם של היזמים, של הרשויות ושל אנשי הנדל"ן. אני מקווה שבעתיד 
ניקח חלק בכל תהליך בנייה שיש בו מרכיבי שימור, ויתאפשר לנו לייעץ 

ולסייע בזכות הידע המקצועי שלנו ומכוח החוק.
של  תהליך  שבו  אידאלי  במצב  גם  מסתיימת  אינה  מלאכתנו 
שימור מתבצע לפי אמות המידה המקצועיות. לצערנו, לאחר שלושים 
או  השנים,  ברבות  הוזנחו  אך  ששומרו  מבנים  רואים  אנו  שימור  שנות 

ולעקוב  להמשיך  שעלינו  היא  המשמעות  השימור.  מרכיב  בהם  שנזנח 
השימור  ניהול  נושא  את  בתכניות  האפשר  ככל  ולשלב  המתרחש  אחר 
לכאורה,  שיצאנו,  לאחר  גם  ההתפתחויות  אחר  ולעקוב  מחייב,  כסעיף 

מן התמונה.

פרספקטיבה לתכנון שימור הכנסייה באלוני אבא. שרטוט: אדר' אנטולי ברגמן
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פיתוח וקידום המחקר וההכשרה האקדמית

אקדמית  תשתית  לבנות  עלינו  השימור  תחום  את  לפתח  די 
אנו  כיום  בישראל.  השימור  למלאכת  תאורטי  בסיס  שתפרוס 
נסמכים בעיקר על מחקרים שהתבצעו בחו"ל ועל כתביהם של החוקרים 
המעטים הפועלים בארץ. יש בכך מן הבעייתיות, שכן על אף החשיבות 
התנאים  שם,  המתפתחות  המגמות  ועם  בחו"ל  הנעשה  עם  שבקשר 
לאוכלוסייה  היתוך  כור  היותה  בשל  היתר  בין  מיוחדים,  הם  בישראל 
חיים  אורחות  של  שונים  גוונים  אתה  והביאה  העולם,  מכל  שהגיעה 
אחר.  מקום  שבכל  מזו  שונה  שהיא  תרבות  לכלל  כאן  שהתאחדו 
הפועלים  יש  כיום  וגם  בנושא,  לטפל  אחדים  ניסיונות  היו  בעבר 
לאקדמיזציה של השימור, דוגמת תואר שני בשימור ופיתוח נוף ונכסי 
עמית-כהן,  עירית  פרופ'  בראשות  בר-אילן  באוניברסיטת  תרבות 
תכנית לתואר שני בטכניון שפיתחה פרופ' ניצה סמוק ובראשה עומדת 
אדר' רותי ליברטי-שלו, תואר ראשון בשימור במכללה האקדמית גליל 
מערבי בראשות פרופ' נדב קשטן ועוד. על אף כל אלה, עדיין אין בישראל 
להקמת  ופועלים  שואפים  אנו  בלבד.  לשימור  המוקדש  אקדמי  מוסד 
למהנדסים,  לאדריכלים,  אקדמיים  תארים  יוענקו  שבו  כזה  מוסד 
והאמפירי  המחקרי  ושהמרכיב  שימור,  של  ולגאוגרפים  להיסטוריונים 
בלימודים יעסוק בשימור. אנו מעוניינים להקים מסלולי שימור נוספים 
להביא  שואפים  אנו  מכך,  ויתרה  ובמכללות,  באוניברסיטאות  גם 
את  יחייב  השימור  למקצועות  זיקה  בו  שיש  אקדמי  מסלול  שכל  לכך 
מרכזים  הקמת  החובה.  קורסי  במסגרת  שימור  ללמוד  תלמידיו 
שטרם  ראויים  למקומות  בארץ  השימור  את  תביא  כאלה  אקדמיים 

הגענו אליהם.

פעילות חינוכית של "אמץ אתר" ברחובות. צילום: אתי קמחי

סיור במוזיאון אוצרות בחומה - עכו, במסגרת כנס ארצי של מנהלי אתרי 
המורשת, 2013. צילום: דקלה ליאני

השתלמות בבית הכנסת במקוה ישראל. צילום: חנן אפשטיין

המערך החינוכי

התחום  היא  המועצה  של  המרכזיות  ממטרותיה  אחת  אמור, 
בהיקפים  רבות,  שנים  במשך  רב  בעמל  נבנה  זה  מערך  החינוכי. 
הולכים וגדלים, וידע עליות ומורדות. בשנים האחרונות הצלחנו לקדם 
את הנושא ללא שיעור. באמצעות מחלקת החינוך מובילה המועצה מהלך 
משמעותי רחב פעילות והיקף, הרואה בכלל אתרי המורשת ִמקשה אחת 
הזקוקה לסיוע ולשותפות. מדובר על כ-160 אתרים הקולטים כ-3 מיליון 
מבקרים בשנה, ובהם עשרה אתרים שהמועצה הקימה ומפעילה בעצמה. 
לפעולות  לדאוג  עצמה  על  לקחה  המועצה  האתרים  שדרוג  בצד 
והשתלמויות  שונים  קורסים  ומדריכים,  מנהלים  הכשרת  של  ארציות 
פעולה  ובשיתוף  בסיוע  מתבצעות  אלה  פעולות  האתרים.  לעובדי 
משרד  הממשלה,  ראש  במשרד  מורשת  אגף   - דרך"  "ציוני  עם 
נוספים.  וגופים  החינוך  משרד  הביטחון,  משרד  והספורט,  התרבות 
מגוונת  פעילות  לצד  מתקיימים  הללו  וההשתלמויות  הקורסים 
יעד  לקהלי  מענה  ומתן  והבלתי-פורמלי  הפורמלי  החינוך  במערכת 
זוכים  אינם  אך  המורשת,  הנחלת  של  הליבה  הם  האתרים  מגוונים. 
הבלתי-פורמליות.  המערכות  של  וחניכים  תלמידים  של  ביקורים  לדי 
בשנים הבאות נבחן העמקה של פעולה חשובה ומיוחדת זו, ונשדרג 
את איכותם של אתרי הביקור כך שימשכו קהל מהארץ ומחו"ל. נצטרך 
זו,  לאומית  לפעולה  הכספיים  האמצעים  לגיוס  מיוחד  באופן  לפעול 
והספורט,  התרבות  משרד  החינוך,  משרד  עם  במגעינו  ייבחן  והדבר 

ו"ציוני דרך" - אגף מורשת במשרד ראש הממשלה. 
בתחום  החינוכית  הפעילות  את  ולגוון  להרחיב  שואפים  אנו  כמובן, 

המורשת, ולהטמיע את נושא השימור ואת חשיבותו.
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הכשרה מקצועית מעשית

גורם מקצועי ארצי מתווה דרך המועצה לשימור אתרים תעמיק 
בשנים הבאות את תהליכי התמקצעות, כמתחייב. התמקצעות זו 
מחייבת אותנו לפתח אמצעי הכשרה מקצועית בתחומי השימור. בפועל 
- ישראל חסרה מאוד כיום אנשי מקצוע דוגמת הנדסאי בניין בתחום 
זאת  ועוד.  נגרים  נפחים,  באבן,  ולעבודה  לסיתות  מומחים  השימור, 
עצומה.  להתקדמות  זכינו  שבהם  והציבורי,  התאורטי  התחום  לעומת 
לפיכך הכשרתם של צעירים הנכנסים למעגל העבודה עם תום שירותם 
הצבאי, הלאומי או אחר היא מבחינתנו צו השעה. במדינות רבות בעולם 
מלאכות אלה הן מסורת העוברת מדור לדור ובזכותה מצליחים להגיע 
אנשים  הכשרת  באמצעות  עובר  זה  ידע  ביותר.  גבוהות  שימור  לרמות 

בבתי ספר המיוחדים לכך.
פיתוח  שבצד  מאמין  אני  היום.  לסדר  עלה  טרם  הנושא  בישראל 
המרכיב האקדמי והמחקרי עלינו לפעול מיד להקמת בית ספר למקצועות 
השימור הפיזי. אחת האפשרויות היא לעשות זאת כבר בשלב הלימודים 
הפורמליים, בשיתוף בתי הספר התיכוניים המקצועיים. בנוסף, אפשר 
להקים בית ספר לבוגרים בשיתוף המערכות המטפלות בזכויות חיילים 
משוחררים ובוגרי שירות לאומי. אני סבור שבמסגרת זו אפשר לקיים 
ורשות  העתיקות  רשות  דוגמת  ממלכתיות  רשויות  עם  פעולה  שיתוף 
מערך  לבניית  הגופים  בכלל  שנצבר  הניסיון  את  ולאחד  והגנים,  הטבע 
לימודים מקצועי. אני מאמין שהרעיון להקים מוסד הכשרתי כזה יקרום 
עור וגידים בעתיד הקרוב. אין ספק שאם נשכיל להכשיר ציבור גדול של 
עובדי שימור נזכה להתקדמות רבה גם בתחום המעשי. אנשים מיומנים 
יוכלו לבצע את עבודת השימור באמצעים הנכונים תוך כדי שמירה על 

האותנטיות אליה אנו שואפים. 
מתודי  בסיס  להכנת  חלקה  את  תתרום  אתרים  לשימור  המועצה 
הוועד  יו"ר  של  בהתווייתו  באחרונה,  השימור.  של  לפרקטיקה  ומעשי 
המנהל של המועצה פרופ' אדר' סעדיה מנדל, התחלנו לגבש את אוגדן 
השימור של ישראל. אנו שואפים כי סדרת הספרים, שתיכתב בידי טובי 

המומחים בארץ בהסתמך על הידע שנצבר בארץ ובעולם, תהיה התורה 
שעל פיה יפעלו אנשי השימור. 

כגון:  בתחומים  מפורטים  מנחים  קווים  יכללו  בסדרה  הספרים 
ויתר מרכיבי השימור. אנו  ריצוף  ופרזול,  נפחות  נגרות,  ניהול השימור, 
הטכנולוגיות  להתפתחויות  בהתאם  האוגדן  את  לעדכן  גם  מתכוונים 

ולמגמות בעולם השימור.

סקר ותיעוד

סיבות:  משתי  הראויה,  להתייחסות  בעבר  זכו  לא  אלו  חומים 
)1( קושי בהבנת החשיבות שיש לפעולות המקדימות שימור פיזי 
שהובילה,  תקציבית  מגבלה   )2( כראוי;  אותו  לבצע  יהיה  שאפשר  כדי 
יותר  גדול  תקציב  ולשריין  התיעוד  בשלב  להקל  להחלטה  לעתים, 
עומדים  לא  בוצעו  שכן  התיעוד  ותיקי  הסקרים  גם  המעשית.  לעבודה 
תמיד בסטנדרטים שאנו סבורים שהם הכרחיים לביצוע השימור ברמה 
המיטבית. בשנים האחרונות, ולאור בעיות שהתעוררו, הגענו למסקנה 
ברורה שאין כל אפשרות לשמר מבנים ללא סקר הנדסי ותיעוד ברמה 
ותיק תיעוד עומדים בבסיסו של הטיפול  הנדרשת. הכנת סקר הנדסי 
בכל מבנה לשימור. הם מייצרים את התובנות המדויקות באשר לרקע 
ההיסטורי של המבנה ושימושו, חומרי הבנייה, פרטי הבניין המצויים בו 
ועוד, ומהווים "פלטפורמה" הכרחית לכל פעולת שימור. כך גם התכנית 
סכנה  בהם  שיש  במבנים  בייחוד  המאפשרת,  המפורטת  ההנדסית 
דיון  רבים  במקרים  ולאפשר  מידית  להצלה  לפעול  קונסטרוקטיבית, 

ובירור מסודר באשר להמשך ההתייחסות לבניין.
באחרונה הועלה רעיון לבחון ולקדם הקמה של מרכז ארצי לתיקי 
תיעוד ולתכניות הנדסיות. כל תיק תיעוד ייכלל במאגר ממוחשב שיהווה 
לכל  באינטרנט  זמין  פעיל,  כארכיון  וישמש  לנושא  כלל-ארצי  מאגר 
דורש, הן בשימושים תכנוניים, הן ללימוד ולמחקר והן ליצירת תעודת 
הזהות של כל מבנה שטופל, לצורך המשך טיפול בעתיד. כן עלינו לפעול 
בתחום. המתכננים  את  שיחייבו  מנחים  וקווים  סטנדרטים  לגיבוש 

קורס בנייה מחוואר בבית ילין במוצא. צילום: רותי ארבל-פסח
עמוד השער של תיק התיעוד לאתר מחנה המעפילים עתלית.
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צוותי השימור של המועצה בעבודות שימור במרכז מבקרים תחנת רכבת 
העמק בכפר יהושע

נגריית המועצה בנצרת עלית. צילומים ארנון חפץ

שימור פיזי 

שימור הפיזי הוא ההמשך לסקר ולתיעוד. השאלה הגדולה היא 
על מי מוטלת האחריות הזו. כיום פועלים במועצה צוותי שימור 
הצוותים  משוחררים.  וחיילים  חדשים  עולים  מקרב  שהוכשרו 
פועלים באתרים שונים ומסתייעים בעבודת הנגרייה של המועצה. בתוך 
אמורה  אתרים  לשימור  המועצה  אם  בשאלה  מתמיד  דיון  מתקיים  כך 

להנחות אחרים או גם לעסוק בכך בעצמה. 
לתת  כדי  פיזי  בשימור  ולעסוק  להמשיך  חייבת  המועצה  כי  סבור  אני 
להעצים יש  מכך:  יתרה  השימור.  את  לבצע  יש  שבה  לדרך  דוגמה 
לשימור,  מבנים  להצלת  גדולים  בהיקפים  בו  שהתחלנו  הטיפול  את 
לחיזוק אתרים פעילים ולסיוע מיוחד שיאפשר להם להישאר אותנטיים 

ורלוונטיים.
יופייה  את  החומרית,  התרבות  של  עצמתה  את  מנחיל  השימור 
ואת חשיבותה. בישראל יש אדריכלות ייחודית, עושר וגיוון המייחדים 
אותה. זוהי ארץ מהגרים רב-תרבותית. בתוך ה"סיר" הארץ-ישראלי יש 
ביטוי עשיר ומרתק לכל אלה. המדינה שקמה כאן נשענת על תרבויות 
בנייה שהביאו עמם אדריכלים ומתכננים מרחבי העולם ובתוך כך ניסו 
עצמה  להתאים  בהתמדה  חתרה  זו  ישראלית.  בנייה  תרבות  בה  ליצור 

ועלייה,  דיור מהיר לגלי הגירה  לארץ ישראל: לאקלימה, לצורך לספק 
ערים,  פיתוח  על  הציוני  הרעיון  בבסיס  שהיו  ולתנועות  לאידאולוגיות 
ערי שדה, מושבות, מושבים וקיבוצים. בחלקם התקיימו אורחות חיים 
חצר  החלוציות.  בהתיישבויות  ובעיקר  כאן,  רק  שהתפתחו  ייחודיים 
הראשון,  והמושב  הראשון  הקיבוץ  והגליל,  יהודה  מושבות  מרחביה, 
וחלומות  רעיונות  מגלמים  אלה  כל   - הפיתוח  עיירות  יותר  ומאוחר 

שהוגשמו, במלואם או בחלקם. 
אנו  ולאן  באנו  מהיכן  להבין  שהצורך  כך  על  מחלוקת  אפוא  אין 
כל  ומחייב  הידע,  ולהעמקת  לשימור  דרמטית  חשיבות  נותן  הולכים 
אחד מאתנו להיות עניו דיו ולהבין שאנו נמצאים כאן לזמן קצוב, ושאנו 
אחראים לייצר את ה"חוליה" שלנו כך שתתחבר ל"חוליות" שהיו לפניה 

ולאלה שיבואו בעתיד.

המבנה הארגוני

כאן עולה לדיון סוגיית מהותו של המבנה הארגוני של המועצה. 
כידוע, המועצה פועלת כעמותה רשומה. לאחרונה, על סמך דיון 
שהתקיים בוועד המנהל, התקבלה החלטה להמשיך ולפעול במסגרת זו. 
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משמעות הדבר היא שהמועצה תמשיך לתפקד כעמותה ציבורית רחבה, 
פעילה, נוכחת ונאבקת. מסגרת העמותה מאפשרת גמישות, מתן מענה 
מידי לסוגיות חשובות העומדות על הפרק חדשות לבקרים, ושמירה על 
המועצה כ"רובין הוד" של השימור בישראל. האפשרות האחרת שעמדה 

על הפרק היא לפעול כרשות ממלכתית על פי חוק. 
של  יומה  מסדר  חלק  להיות  ימשיך  זה  מהותי  שנושא  לצפות  יש 
המועצה ומהדיונים על המשך דרכה. זאת מתוך אחריות עצומה לשאלת 
לקידום  ביותר  והמתאימה  הנכונה  הטובה,  האפשרות  מהי   - השאלות 

השימור בישראל לנוכח האתגרים המצפים לנו?

כל העתיד לפנינו

כן, עומד לפתחנו? לאן היינו רוצים להביא את המועצה  ה, אם 
לשימור אתרים בהמשך הדרך הארוכה הצפויה לה - בארץ בכלל 

ובמועצה בפרט - כמובילת שימור?

לשנים  "20-16" תכנית  הכנת  על  שוקדים  אנחנו  אלה  בימים 
2020-2016. זוהי תכנית חומש שמטרתה לתת מענה לכלל הפעילות של 

הפיזית. המועצה לשימור אתרים,  וזו  זו המורשתית-חינוכית  המועצה, 
בהיותה הגוף המרכזי ברמה המקומית וברמה הארצית, לקחה ולוקחת 
על עצמה את הובלת השימור, הנחלתו, וקיומו בפועל, בין שבפעילותה 
סמי- ממשלתיים,  גורמים  עם  פעולה  שיתופי  שבאמצעות  בין  שלה, 
ממלכתיים ופרטיים. תהליך זה נכון וחשוב שיימשך גם בשנים הבאות. 
מקבלים  אנחנו  רבה.  אחריות  עלינו  מטילה  זו  שאמירה  לציין  למותר 
אותה בברכה וממשיכים לפעול לחיזוקה ולמיצובה של המועצה לשימור 
באותם  ונאבק  השימור  לרשות  עומד  תהליכים,  מוביל  כגוף  אתרים 
מחויבות  ומתוך  כן,  על  אשר  להיאבק.  עלינו  )עדיין(  שבהם  מקומות 
זו, עלינו לתת בסדר היום שלנו מקום חשוב לפעולות שתכליתן חיזוק 

פעילות השימור והפנמתה בחברה הישראלית ובישראל.
עד כאן דברים קצרים ובצדם כוונות שלנו ושל ציבור רחב אוהב שימור 
מקום  בכל  לביטוי  הבאים  האלה,  הדברים  לחשיבות  ָהָרִגיׁש  ומורשת 
ואתר. מטבע הדברים, לא אפשר היה להכיל את הכול ולפרט. זהו מעין 
מסע קצר השופך אור על פעילותם של רבים, ועל הצורך שלנו להתוות 

מגמות לעתיד.
זה המקום להביע תודה והערכה עמוקה לכל אותם שפעלו להקמת 
החברה  לאנשי  למרחוק;  לראות  שידעו  הפעילים  ולראשוני  המועצה 
להגנת הטבע, שבמסגרתה פעלנו עד שנת 2008; לכל הגורמים האחרים 

סיור של אגודת האדריכלים 'ארכיתור' בחדר האוכל של קיבוץ גבעת השלושה ההיסטורי בפתח תקוה. צילום: טל בן נון גלז
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עמרי שלמון, מנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. בעבר 
כיהן כמנהל מחוז צפון וכמשנה למנכ"ל המועצה. בעל תואר ראשון 
ותעודת הוראה בבתי ספר תיכוניים  ובלימודי ארץ ישראל  בחינוך 
ממכללת בית ברל. צפר, מורה דרך מוסמך ואל"מ במילואים. חבר 
תפקידו  במסגרת  קדומים".  "נאות  הלאומית  השמורה  דירקטוריון 
במועצה משמש חבר במועצת המוזיאונים, חבר המועצה המייעצת 
למוזיאון הכנסת, חבר במועצה הציבורית של בית העצמאות, חבר 

בוועדה למורשת עולמית של אונסקו וגופים נוספים.

 * התרבות  כמשרד  ממלכתיים  גורמים  השימור:  לקידום  לנו  המסייעים 
והספורט, "ציוני דרך" - אגף מורשת במשרד ראש הממשלה, מתנדבים 
גופים  ותורמים,  קרנות  בכנסת,  השימור  לובי  ציבור,  אישי  ופעילים, 
והגנים, חברי העמותה,  משתפי פעולה כרשות העתיקות, רשות הטבע 
ועוד רבים וטובים. בזכותם נביט קדימה, נמשיך את החזון ונתכנן את 

פעולותינו בעתיד, שהרי עוד רבה הדרך. 

Jack London, The star rover, United States: Macmillan, 1915  :141 עמוד  *
                         אילוסטרציה - אורנה יזכירוביץ'

עובדי המועצה ליד בניין הטכניון הישן )כיום מדע טק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל( במסגרת סיור מקצועי בחיפה. צילום: טל בן נון גלז
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חדשות המועצה
כנס "מייקלברג"

בחודש מאי 2014, התקיים באוניברסיטת תל-אביב כנס לחברי הפורום 
המבצע  "מייקלברג".  מבצע  בנושא  תל-אביב  אוניברסיטת  גמלאי  של 
האוויר.  בדרך  מעיראק  מעפילים  הועלו  ובמסגרתו   1947 בשנת  נערך 
אחד הדוברים היה שלמה הלל, מי שהיה אחראי למבצע מטעם המוסד 
מורשת  לשימור  מועצה  נשיא  וכיום  הכנסת  יו"ר  לשעבר  ב',  לעלייה 
עובדת  ובהן  גל-חן,  שלישיית  חברות  בשירה  ליוו  הערב  את  בישראל. 

המועצה חן הלוי.

המרתק  בספרו  בהרחבה  לקרוא  אפשר  המבצע  על 
במהדורה  יצא  אשר  קדים,  רוח  הלל  שלמה  של 
מועצה   - דקל  יהודה  ספריית  בהוצאת  מחודשת 

לשימור אתרי מורשת בישראל. 
נשיא מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל שלמה הלל מספר את סיפור 

המבצע. צילום: נטע רוזנבלט

חנוכת מרכז מידע ומחקר במחנה 
המעפילים עתלית

כנס  עתלית  המעפילים  במחנה  נערך  תשע"ד,  אתרים  שימור  בשבוע 
חנוכת "בנתיבי העפלה" - מרכז מידע ומחקר ע"ש אלוף מרדכי )מוקה( 
לימון, מפקד חיל הים לשעבר ומפקדן של אניות המעפילים "תיאודור 
בזכות  התאפשרה  המאגר  הקמת  ו"גאולה".  בנובמבר"  "כ"ט  הרצל", 
עזריאלי  קרן  האלוף;  של  בנו  לימון,  צביקה  מר  של  הנדיבה  תרומתם 
ושלדון  מירי  ארקין;  ואיריס  עינן  מנחם  של  בליווי  עזריאלי  משפחת   -

ראש אגף בכיר תכנית מורשת ראובן פינסקי מברך את משתתפי הטקס. 
צילומים: נטע רוזנבלט

שר האוצר יאיר לפיד בחברת נשיא מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל             
שלמה הלל, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל כרמל סלע ומנכ"ל 

המועצה עמרי שלמון

אדלסון; ועידת התביעות,  Amy Berko- דרך JNF-USA; "ציוני דרך" 
- תכנית מורשת במשרד ראש הממשלה, ואחרים.

האירוע התקיים ביום השנה החמישי לפטירתו של מוקה, והשתתפו בו 
בני משפחה וחברים ובהם שר האוצר יאיר לפיד. בין המברכים היו ראובן 
פינסקי, ראש אגף בכיר תכנית מורשת - משרד ראש הממשלה, שלמה 
הלל, נשיא מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, עמרי שלמון, מנכ"ל 
המועצה, כרמל סלע, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל וצביקה לימון, 
נציג המשפחה. את האירוע ארגן צוות האתר בראשות זהבית רוטנברג. 
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התערוכה במתחם התחנה בירושלים. צילומים: איציק שוויקי 

תערוכת שלושים שנה למועצה לשימור 
אתרי מורשת בישראל

יולי  בחודש  התקיימה  בירושלים  הראשונה  התחנה  שבמתחם  בגלריה 
תערוכה לציון שלושים שנה למועצה. אוצרי התערוכה הם חגי שגב וחומי 
נובנשטרן, סמנכ"לית המועצה. המעצב - משה אש בינימוב. התערוכה 
הציגה את המועצה ותחומי פעילותה ואתריה, מיום הקמתה ועד היום.
שנה  שלושים  לציון  החגיגי  הפתיחה  אירוע  את  לבטל  נאלצנו  לצערנו, 

שער  וגיל-עד  פרנקל  נפתלי  יפרח,  אייל  הנערים  רצח  בשל  למועצה 
והאווירה  הביטחוני  המצב  למרות  איתן".  "צוק  ומבצע  עציון  בגוש 
מהתצוגה  התרשמו  הם  רבים.  מבקרים  לתערוכה  הגיעו  המתוחה 
השנים. במהלך  המועצה  של  ההישגים  וממכלול  אופניה,  כל  על 
הסיוע  על  הממשלה  ראש  במשרד  מורשת  אגף   - דרך"  ל"ציוני  תודות 
התצוגה. לימי  הגלריה  הקצאת  על  ישראל  ולרכבת  התערוכה  במימון 
ובהמשך תשמש תצוגת קבע במשרדי  התערוכה תוצג באתרים שונים 

המועצה שבבית המורים במקוה ישראל. 

טקס השקת בית העם רחובות -
היכל התרבות העירוני

 - בית העם  את  ייחודי  באירוע  באוקטובר,  ב-5  השיקה  רחובות  העיר 
רחובות  העיר  זכתה  שנה  ממאה  למעלה  אחרי  העירוני.  התרבות  היכל 
לפתוח מחדש את בית העם, ששוחזר ונבנה מחדש במשך שלוש שנים.
שרת התרבות, לימור לבנת ושר התחבורה, ישראל כץ, כבדו בנוכחותם 

את האירוע.
רחמים מלול, ראש העיר: "התרבות איננה מותרות, היא אבן יסוד שיש 

מלול  רחמים  רחובות  עיריית  ראש 
נושא דברים בטקס. צילומים: אולפני 

רחובות, באדיבות עיריית רחובות

הרוח  אנשי  מיטב  ויצרו  התגוררו  ברחובות  ולהעצים.  לטפח  לבנות, 
והספר של ארץ ישראל והגיע הזמן לחזור ולרומם את התרבות והיצירה 

למקור המפואר לו הן ראויות". 
ליווי עבודות השימור נעשה בשיתוף פעולה עם צוות התכנון וההנדסה 
בעיריית רחובות. פרטי הנגרות המשוחזרים במבנה ההיסטורי, הם פרי 

עבודה של נגריית השימור של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. 

נוספים לשימור בעיר, כגון:  זו ברצוננו לציין שיתופי פעולה  בהזדמנות 
בית הבאר, בית האסמים, בית הכנסת הגדול ו"הארמון".

ההיכל והתמונה ששוחזרה במהלך הערב - מועד חתימה על רכישת אדמות המושבה על ידי חברי אגודת מנוחה ונחלה 
בשנת 1890
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הדמיה של הקמפוס החדש. אדר' ניר קוץ

קמפוס חדש לבצלאל - פגיעה בעקרונות 
הבנייה באבן בירושלים

קמפוס  לבנות  עתיד  בירושלים  ועיצוב  לאמנות  אקדמיה   - בצלאל 
הגישה  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  הרוסים.  במגרש  חדש 
התנגדות לתכנית המבנה, שעתיד להיות מחופה בזכוכית, אך התכנית 
המנדט,  בתקופת  שהותוו  בירושלים,  הבנייה  חוקי  פי  על  אושרה. 
של  מתחם  הוא  הרוסים  מגרש  בלבד.  באבן  בירושלים  לבנות  חובה 
האדריכלי  במרקם  חמורה  בפגיעה  ומדובר  באבן,  מונומנטליים  מבנים 

וההיסטורי שלו.

קריאה להכנת תכנית שימור לעין כרם

בנוף  שנותרו  מהבודדים  ציורי,  כפר  היא  בירושלים  כרם  עין  שכונת 
בחשיבותו  הרביעי  המקום  גם  זהו  אופיים.  על  ושמרו  הארץ-ישראלי 
כפר  של  אדריכלות  קדומים,  נוף  בין  השילוב  הנוצרי.  לעולם  בארץ 
כרם  עין  את  עשו  נוצרית  ומורשת  בשלמותה  כמעט  שהשתמרה  ערבי 
אנו  השנים  במרוצת  צליינים.  ובהם  רבים,  למבקרים  שואבת  לאבן 
עדים לניסיונות להרס המרקם, לדוגמה - תכנית להקמת מלון המעיין, 

שיסודותיו יפגעו בנביעה ממעיין מרים הקדוש לנוצרים. 
לשכונה.  מפורט  סקר  מממנת  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה 
המועצה אף קוראת להכין תכנית כוללת לכפר ולמרחב החזותי סביבו 
כדי שאפשר יהיה לקיים דיון, להפעיל חשיבה מקצועית ולקבל החלטה 

מראה כללי של עין כרם. צילום: איציק שוויקימושכלת כיצד לשמר נוף תרבות זה בתוך סביבה מתפתחת. 

סיורים ללא תשלום )סל"תים( 
במתחם הרכבת בירושלים

מתקיימים  בירושלים  ההיסטורית  הרכבת  תחנת  במתחם 
מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  ביזמת  תשלום,  ללא  סיורים 
כשעה. הסיור:  משך   .17:00 בשעה  חמישי  יום  בכל  בישראל 

שעות הפתיחה: ימים א'-ה' בשעות 22:00-10:00
יום שישי בשעות 16:00-10:00 

)בחורף עד שעתיים לפני כניסת השבת(

בטל' המבקרים  ובמרכז  המועצה  באתר  נוספים  פרטים 
02-5825762

מועצה לשימור 
אתרי מורשת בישראל
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אולם התצוגה המחודש. צילום: נטע רוזנבלט

מוזיאון חצרות האיכרים 
בכפר תבור מתחדש

חדשה  תצוגה  כולל  חדיש,  מבקרים  מרכז  הוקם  תבור  בכפר  במוזיאון 
ברפת וסרט. הפרויקט מומן בשיתוף יק"א, המועצה המקומית כפר תבור 
ומועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, שצוותי השימור שלה ביצעו את 

העבודות בשטח. מעצב התצוגה ומפיק הסרט הוא נטע רוזנבלט.

שימור במושב חרות

ברוכות  שימור  יזמות  ללוות  זכינו  מונד  תל  שבגוש  חרות  במושב 
המבנים  שילוט  בפעילות  התחיל  הכול  ומגובשת.  פעילה  קהילה  של 
המושב,  אנשי  של  ביזמה  ביצענו  הפעילות  את  ביישוב.  ההיסטוריים 
ועדת  ואנשי  טוב  בר  אסא  סיוון,  ערמוני  רינת  של  פעילה  בהשתתפות 
ביישוב. בעקבות  והצורך לשימור  השילוט, אשר העלתה את המודעות 
השילוט נולדה יזמה לשמר ולהפעיל מחדש את בית העם, שעמד שנים 

רבות מוזנח נטוש ומצבו הידרדר.
בשלב הראשון בוצעו פעולות לניקוי המקום. אשת הקשר הייתה אדר' 
וצוות מסור של בני המושב הוביל את המבצע המורכב  שלומית רובין, 

במו ידיו.
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מממנת את התיעוד ההיסטורי 

לזכרו של שוקה דורפמן

השנים  ב-14  העתיקות  רשות  מנכ"ל  שהיה  מי  שוקה,  של  לכתו  עם 
האחרונות, הלך מאתנו איש וחבר שהוביל את רשות העתיקות להישגים 
המקדמים  ארגונים  שני  בין  פעולה  לשתף  ידענו  אלה  כל  בתוך  רבים. 
העתיקה  זו  ישראל,  ארץ  של  הייחודית  וההיסטוריה  המורשת  את  יחד 
שמובילה   - החדשה  העת  של  וזו  העתיקות,  רשות  של  שבאחריותה 

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. 
רשות  ומאנשי  ממנו  בהם  שזכינו  והסיוע  התמיכה  את  לשוקה  נזכור 
העתיקות. יחד קידמנו את הפעילות והגענו להישגים, כל אחד בתחומו.

ותומכת, בנועם הליכות ומתוך  ידע תמיד להשרות אווירה בונה  שוקה 
חברות אמתית שהייתה טבועה בו ובאישיותו.

יהי זכרו ברוך. 
עמרי שלמון ומשפחת המועצה

ואת הסקר ההנדסי בתמיכתו של טומי לייטרסדורף, בנו של האדריכל 
הנודע אנדריי לייטרסדורף, מתכנן בית העם, שעוזר גם באיסוף החומר 

הארכיוני.

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
משתתפת בצערה של איריס הרפז, דוברת המועצה 

על פטירתה של אמה
שושנה הרפז

יהי זכרה ברוך

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
משתתפת בצערה של משפחת צ'פלין 

על פטירתו של חברנו
עוזי צ'פלין

רכז מחוז דרום ומרכז תחום שילוט בראשית דרכה של המועצה

יהי זכרו ברוך

בית העם במושב חרות. צילום: טל בן נון גלז
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משלחת למקבלי החלטות לבלגיה
מאי 2014

בתחום  החלטות  מקבלי  משלחת  לראשונה  יצאה   2014 מאי  בשלהי 
אתרי  לשימור  מועצה  ביזמת  התארגנה  המשלחת  לבלגיה.  השימור 
איקומוס  וארגון  בינלאומיים  ליחסים  המחלקה   - בישראל  מורשת 
בלגיה  שגרירות  ובחסות  בר-אילן  אוניברסיטת  בשיתוף  ישראל, 
ענת  ואדר'  מורדכוביץ  ערן  אדר'  והובילו  יזמו  המשלחת  את  בישראל. 
בבלגיה;  השימור  בתחום  ועבדו  שלמדו  שימור  אדריכלי  ברלוביץ,  ארז 
תמר טוכלר, מנהלת המחלקה ליחסים בין-לאומיים; וברט קונפין, שיזם 

והוביל פרויקטים גדולים לשימור ולהתחדשות עירונית בבלגיה.
הרכב  המשלחת.  לנושאי  ומותאם  מגוון  היה  המשתתפים  תמהיל 
זה הבטיח שיח מקצועי עשיר ויכולת לספוג מידע מקצועי רב ואפשרות 

ליישמו או להפיצו בקרב גורמים שונים בארץ. 
דלזיוס  קורנה  ג'ון  בישראל  בלגיה  שגריר  ארגן  המשלחת  צאת  לפני 
המשלחת  לחברי  חמה  פנים  קבלת   )John Cornet d’Elzius(

המשלחת. ותכנית  שלה  ההיסטוריה  בלגיה,  הוצגו  ובמסגרתה  בביתו, 
מומחים  עם  מפגשים  כללה  היא  עשירה.  הייתה  המשלחת  תכנית 
באתרים  סיורים  וכן  והאדריכלות,  השימור  התכנון,  מתחומי  מובילים 
בתחום  ותכנוניות  ערכיות  סוגיות  עם  התמודדות  דרכי  שהציגו 
השימור, ההתחדשות העירונית ומחזור והשמשה של מבנים. המפגשים 
והסיורים המקצועיים התקיימו בערים שונות ומובילות בתחום השימור 
וההתחדשות העירונית בבלגיה: אנטוורפן, לובן, ברוז', גנט, מכלן, בריסל 
ואנטוורפן. הביקור בכל אתר לווה בהדרכה של אנשי מקצוע, בצוותים 
הפרטי.  מהשוק  ובגורמים  לאומיות  מקומיות  רשויות  של  מקצועיים 
ליין  סטאר  רד  במוזיאון   - באנטוורפן  הסתיים  המשלחת  ביקור 
מאירופה  הגדולה  ההגירה  סיפור  את  המספר   ,)Red Star Line(
לארצות-הברית מהמאה ה-18 ועד ראשית המאה ה-20. האתר המצליח

בנמל  ומקור השראה למוזיאון שראוי שיוקם בבית המכס  דוגמה  הוא 
שגריר  רווח,  ז'ק  מר  במעמד  נעשה  המשלחת  של  ביקורה  סיכום  יפו. 
בנושא  ומצוי  באונסקו  ישראל  שגריר  בעבר  שהיה  בבלגיה,  ישראל 

המורשת התרבותית. 

משלחת של "צעירים בוגרים" השתתפה 
לראשונה במחנה שימור בצרפת 

הצרפתי  רמפאר  ארגון  של  לטירה"  אתר  בין  "מסע  פרויקט  הצלחת 
ואיקומוס ישראל, בשיתוף שגרירות צרפת, מועצה לשימור אתרי מורשת 
בישראל - המחלקה ליחסים בינלאומיים ומשרד החוץ, הולידה פרויקט 

חברי המשלחת בחצר הטירה עבודות בנגרות ובעץ בטירה. צילומים: ליונל דרמון

לראשונה  יצאה  האחרון  באביב  כך   .40+ בני  שימור  לאוהבי  ייחודי 
שבברזי  בטירה  שימור  למחנה  בוגרים"  "צעירים  של  ייחודית  משלחת 
ליחסים  המחלקה  מנהלת  יזמה  המשלחת  את  צרפת.  בצפון  סק,  לה 
פרויקט  מִמנהלת  דרמון,  ליונל  והוביל  ריכז  טוכלר,  תמר  בינלאומיים 
"מסע בין אתר לטירה", ועמו ברונו לסטרט, מנהל העמותה לשימור ברזי 

לה סק.

חברי המשלחת במוזיאון רד סטאר ליין. אוסף תמר טוכלר  הדגמה של סקר מבנים על גג הקתדרלה של מכלן. צילום: נילי שחורי
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יום העצמאות באתרי המורשת

אתרי  לשימור  ומועצה  והספורט  התרבות  משרד  ביזמת  השנה,  גם 
ברחבי  מורשת  אתרי   67 העצמאות  ביום  נפתחו  בישראל,  מורשת 
הארץ לכניסה חינם. במשך היום פקדו את האתרים קרוב ל-100 אלף 
בשל  האתרים  סגירת  על  להודיע  נאלצנו  אחדים  ובמקומות  מבקרים, 

עומס מבקרים. את האירוע ארגנה מחלקת החינוך של המועצה.

מנהל סיורי המועצה עודד גטרוייר מדריך ביקב במקוה ישראל. 
צילום: קרן רייש

מבקרים בבארות יצחק הישנה. צילום: רוני בר-נתן 

מברכת את הוועד הישראלי לאונסקו ואת רשות הטבע והגנים
על הכרזת אונסקו על

גן לאומי מערות מרשה-בית גוברין
לאתר מורשת עולמי

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

ההרס באשקלון נמשך

למרות ההתרעות החוזרות ונשנות אנו עדיין עדים להרס מבנים לשימור 
באשקלון, לדוגמה: ברחוב הרצל מס' 25 נפרץ פתח בקיר חיצוני בתוך 
קשת בנויה והורכב בו מאוורר. הנזק הוא כפול היות שנוסף לחור שנוצר 

עצם הפעלתו של המאוורר גורמת נזק לקשת כולה.
לשימור.  המיועדים  רבים  במבנים  עצמן  על  חוזרות  זה  מסוג  תופעות 
מביאות  השימור,  לעקרונות  מנוגדות  לכאורה  הקלות  הפגיעות 
כראוי.  לשקמם  באפשרות  ופוגעות  המבנים  של  מצבם  להידרדרות 
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל התריעה לא אחת על הבעיה, אך 

רשויות האכיפה העירוניות טרם טיפלו בנושא.

רחוב הרצל מס' 25. צילום: גד סובול

בית בצלאל בבן שמן

לבית בצלאל בבן שמן הוצעה פרוגרמה במטרה להחזיר את האתר להיות 
מרכז צורפות, ובד בבד להציג את הסיפור ההיסטורי של המקום. מועצה 
לשימור אתרי מורשת בישראל ומועצה אזורית חבל מודיעין אישרו את 

הפרוגרמה, וכעת מתחיל שלב התכנון המפורט וגיוס הכספים. 

בית בצלאל במהלך עבודות השימור. צילום: דניאל אבוחצירה
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בית הבאר ברחובות

עיריית  ראש  מלול,  רחמים  וגידים.  עור  קורם  ברחובות  הבאר  בית 
רחובות, יזם את שימורו ואת שחזורו של המתחם, וכבר אפשר לראות 
את השינוי העצום שעבר המבנה. אדר' ליבנה שואף רונן, יועצת השימור 

של עיריית רחובות, תכננה את המבנה ומלווה את הפרויקט; ארנון חפץ, 
ורן חדוותי,  לפרויקט מטעם המועצה,  פיזי אחראי  מנהל תחום שימור 

רכז שימור טכנולוגי, מרכז את שחזורה של מערכת השאיבה.
הבאר  את  בו  לראות  אפשר  ויהיה  מבקרים,  מרכז  לקום  עתיד  במקום 

פועלת כבעבר.  

בית הבאר במהלך העבודות. צילומים: ארנון חפץ

באר האנטיליה בכאבול. צילום: אמיר מזאריב

השאיבה  התפתחות  על  דיבר  החוף  מישור  לחקר  ומהקרן  אשקלון 
באר  אל  סיור  התקיים  היום  בסיום  ישראל;  בארץ  אנטיליה  בבארות 
אנטיליה המיועדת לשימור, בהדרכת רן חדוותי, רכז שימור טכנולוגי.

יום עיון בארות אנטיליה - בכפר כאבול
עיון  יום  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  קיימה  מאי  בחודש 
בצד  ישראל.  בארץ  האנטיליה  בארות  בנושא  שבגליל  כאבול  בכפר 
תושבי כאבול והסביבה השתתפו באירוע אנשי מקצוע מתחום השימור 
סאלח  כאבול  של  המקומית  המועצה  ראש  הארץ.  מרחבי  ומתעניינים 
ריאן, ומנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל עמרי שלמון בירכו 

את הבאים. 
של  הספר  בבית  ומורה  חינוך  איש  עספור,  עומר  פתח  היום  את 
הכפר.  תולדות  את  שסקר  בלאדי"  "כאבול  הספר  ומחבר  כאבול 
המחוז  פעילות  את  הציג  מזאריב  אמיר  במועצה  מיעוטים  מחוז  מנהל 
על  הרצה  ישראל  ארץ  ממוזיאון  איילון  איתן  ד"ר  השימור;  בתחום 
ישראל;  בארץ  האנטיליה  בארות  של  והארכאולוגיה  ההיסטוריה 
האקדמית  במכללה  ישראל  ארץ  ללימודי  מהחוג  ששון  אבי  ד"ר 

אתרים מדברים אהבה

מדי שנה בערב ט"ו באב מזמינה מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
אירועי  משלל  ליהנות  הרחב  הציבור  את  תל-אביב  עיריית  בשיתוף 
אהבה באתרי המורשת ברחבי העיר. במופעים אלטרנטיביים, בשירים 

בית העצמאות. צילומים: רוני בר-נתן

ובסיפורים שעברו לאורך זמן מפה לאוזן, עד שקרמו עור וגידים לסיפור 
אהבה, חגגו אתרי המורשת ברחבי תל-אביב ובסביבתה את חג האהבה. 
בית  ובהם  רבים  באתרים  שהתקיימו  באירועים  השתתף  רב  קהל 
ז'בוטינסקי, מרכז המבקרים שרונה-הקריה, מקוה  מוזיאון  העצמאות, 

ישראל ואחרים.

בית בן-גוריון
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מכון איילון ברחובות:
מצטיינים ומתחדשים

מאתר   2014 לשנת  המצוינות  לתעודת  זכה  ברחובות  איילון  מכון 
בחמשת  הזכייה  מצוינת.  אורחים  הכנסת  עבור   TripAdvisor
מכון  באתר.  שהתפרסמו  דעת  וחוות  ביקורות  על  מבוססת  הכוכבים 
איילון הגיע למקום ה-11 ברשימת האתרים המומלצים לביקור בארץ.

אשר  אבידר,  יוסף  ע"ש  ההקרנה  אולם  שיפוץ  הסתיים  באחרונה 
במסגרת  איילון.  מכון  להקמת  הרעיון  והוגה  ה"הגנה"  מבכירי  היה 
נפתחה  צפייה,  מדרגות  ליצור  כדי  באדמה  חפירה  בוצעה  השיפוץ 
גם  נוצרה  ונכון  עדין  ובעיצוב  וגבוה,  יותר  גדול  כך שנוצר חלל  התקרה 
והקול. המולטימדיה  מערכות  הוחלפו  כן  יותר.  נעימה  הקרנה  אווירת 

אולם ההקרנה ע"ש יוסף אבידר לאחר השיפוץ. צילום: נוגה בן ארי

מתגייסים ל"צוק איתן"

יישובי  למען  המורשת  אתרי  התארגנו  איתן"  "צוק  מבצע  תחילת  עם 
והדרום  עזה  עוטף  לתושבי  בחינם  נפתחו  אתרים  עשרות  עזה.  עוטף 

ומבקרים מהאזור הגיעו לאתרים במרכז ובצפון.
מאה  התארחו  יהושע  בכפר  העמק  רכבת  תחנת  המבקרים  במרכז 
תלמידי חטיבה עליונה מיישובי עוטף עזה. הם ביקרו באתר ומשם יצאו 
למסע אופניים בעקבות רכבת העמק. המסע נערך בחסות חברת "אופק 
בשטח", ותודות לסיימון מרקוביץ שנרתם ותרם את הציוד, המדריכים 

והרכב המלווה. 
מרכז המבקרים מקוה ישראל נטל גם הוא חלק בהדרכת תושבי 
הדרום. קבוצה של תושבי שדרות הייתה אורחת של כי"ח וזכתה 
אנשיה  המתחם.  ברחבי  בטרקטור  ולנסיעה  במקום  לסיור 
הודו בחום על ההפוגה הקצרה מהתקפות הטילים ועל הביקור 
במוזיאון  כיף  ליום  שהגיעו  יכיני  ממושב  משפחות  האיכותי; 
הילדים בחולון וחיפשו פעילות נוספת באזור פנו לעודד גטרוייר, 
להדרכה  הן  גם  וזכו  העמותה,  סיורי  ומנהל  המועצה  סמנכ"ל 
ולפעילות מגוונת לילדים; קבוצה של עמותת "עמך" למען ניצולי 
השואה הגיעה לסיור בהדרכתה של אביבה שוורץ, מנהלת מרכז 

המבקרים. 
מיעוט  למרות  המבצע,  במהלך  פתוחים  היו  המועצה  אתרי  כל 
וקשיים  מוגן  במרחב  מחסור  של  בתנאים  לעתים  המבקרים, 

אחרים שנבעו מהמצב. 

משתתפי מסע האופניים סמוך למרכז המבקרים תחנת הרכבת כפר יהושע. 
צילום: שמעון צפריר

ביקור משפחות ממושב יכיני במקוה ישראל. צילום: רוני בר-נתן
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ספרים חדשים

יום שישי הגדול: מקראה היסטורית 
ספרותית על יום קום המדינה 

מחבר ועורך: ד"ר מרדכי נאור  
הוצאה: ספריית יהודה דקל - מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

               בשיתוף בית העצמאות

"יום שישי הגדול" הוא ספר במתכונת של מקראה, ונכללים בו כחמישים 
מקורות העוסקים בקורותיו של אותו יום שישי "גדול", ה' באייר תש"ח 
)14 במאי 1948(, היום שבו הוכרזה המדינה. האירועים המתוארים בו 
התרחשו במוזיאון תל-אביב, שבו נערך הטקס ההיסטורי, וגם במקומות 
אחרים - באותו יום עצמו. פרקים מיוחדים מוקדשים לדרך שהובילה 

אל מעמד העצמאות וליום הראשון של המדינה העצמאית.
איש  בעבר  ישראל.  ארץ  תולדות  וחוקר  סופר  הוא  נאור  מרדכי  ד"ר 

והמשודרת  הכתובה  העיתונות 
עשרות  וערך  כתב  צה"ל.  גלי  ומפקד 
ישראל  ארץ  בנושאי  ומאמרים  ספרים 
מקומות   100 ובהם  היהודי,  והעם 
שמורים, כנרת - החווה והחצר: מערש 
וסיפורי  שימור  לאתר  ההתיישבות 
היסטורי-מדעי  יועץ  משמש  הרצליה. 
השאר  בין  ובתערוכות,  במוזיאונים 
יהודה  של  מייסודם  הרעות  במוזיאון 
תחנת  מבקרים  ובמרכז  וחבריו  דקל 

רכבת העמק בכפר יהושע.
עד לאחרונה עמד בראש המועצה המייעצת לניהולו ולהפעלתו של בית 

העצמאות בתל-אביב.

רכישת פרסומים במחיר מוזל מספריית יהודה דקל - מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בטל':
052-3412872 ,03-5086624

הגדוד השלישי: סיפורו של 'גדוד הגליל' 
בחטיבת הפלמ"ח יפתח במלחמת העצמאות

מחבר: איתמר רדאי
הוצאה: ספריית יהודה דקל - מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 

הראשונים  מימיו  החל  בפלמ"ח,  הגדוד  של  דרכו  את  מתאר  הספר 
עבור  בלבד,  ארגונית-מנהלית  מסגרת  היה  אז   ,1946-1944 בשנים 
אליו  שהצטרפו  הבודדים  והחיילים  הגח"ל  אנשי  ההכשרות,  בסיפור 
בגליל  השונות,  בחזיתות  העצמאות  במלחמת  בשורותיו  ולחמו 
שאן  לבית  למעברו  ועד  ובנגב,  הארץ  במרכז  הירדן,  ובעמק  המזרחי 
ברחבי  להתיישבות  שיצאו  ההכשרות  חברי  שחרור   ,1948 בשלהי 

הארץ ופיזורו באביב 1949. 
העצמאות: במלחמת  השלישי  הגדוד  של  העיקריות  פעולותיו  בין 

על  המערכה  סעסע,  על  ההתקפה 
לוד  כיבוש  יושע,  נבי  קרבות  צפת, 

וקרבות טריז בית חנון.
ובהם  מקורות,  מגוון  על  מבוסס  הספר 
ספרי  ארכיוניים,  ומסמכים  תעודות 
יוצאי  של  וראיונות  עדויות  זיכרונות, 

הגדוד השלישי. 
סיים  רדאי  איתמר  ד"ר  המחבר 
העברית  באוניברסיטה  לימודיו  את 
בירושלים. הוא עמית מחקר במרכז דיין 
נלווה  ועמית  תל-אביב  באוניברסיטת 

העברית,  באוניברסיטה  ומלמד  העברית,  באוניברסיטה  טרומן  במכון 
באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת חיפה.

נחלת יצחק                                                                
מחבר: יעקב מרקל 

הוצאה: המחבר יעקב מרקל

החליטו אשר  שבליטא,  קובנה  יהודי  של  סיפורם  את  מגולל  הספר 
יחזרו  שבכך  אמונה  מתוך  ישראל,  בארץ  חקלאית  מושבה  לייסד 
כדי  לה  ניתן  השכונה  של  שמה  אדמה.  עובד  כעם  למקורותיהם 
שהיה  זצ"ל,  )ספקטור(  אלחנן  יצחק  הרב  של  שמו  את  להנציח 
בית הוקם  המושבה  בפאתי  המייסדים.  של  עירם  קובנה,  של  הרב 
גדלה  המושבה  נוספים.  תושבים  לסביבה  הגיעו  ובעקבותיו  קברות,   

מפעלי  שבה  מגורים  לשכונת  והייתה 
תעשייה ומלאכה. בהמשך סופחה לעיר 

תל-אביב.
זהו ספרו הרביעי של יעקב מרקל, שנולד 
בשכונת מונטיפיורי בשנת 1943 וחי בה 
דרך  מורה  הוא  מרקל  יעקב  היום.  עד 
בסיורים  המתמחה  העיר  וחוקר  ותיק 

היסטוריים בתל-אביב. 
במועצה  לרכוש  אפשר  הספר  את 

לשימור אתרי מורשת בישראל.
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     Editor’s Note
Sites – The Magazine (4) focuses on the attitude of the Society for Preservation of Heritage Sites in Israel toward changes that have 
taken place in the advancement of preservation, as well as the implications on its status, concepts and activities.  It highlights the current 
dialogue between the Society, a local Israeli institution, and the conservation platform reflecting its broad and universal scope which 
was emphasized in the festivities celebrating thirty years since its founding, along with recognition that its annual publication performs a 
double function: representing the Society, its viewpoints and performance, and serving as a clarion for the Israeli preservation community. 

Recent years have witnessed growing professionalism in preservation, its specializations and its aspects, as well as a marked increase 
in public familiarity with the conservation dialogue, with a resultant increased interest and desire to expand its knowledge.  The references 
are familiar as are the names of the institutions, organizations, laws, locations and technologies, even when these are only cited by way 
of abbreviations, granting them the status of a “language” and a unifying framework.

On the face of it, this is an expected development, since it is natural for any new phenomenon, cultural, social or economic, to 
change, expand, as well as remove outdated issues and attitudes or adapt these to present needs, current environments, and wishes of the 
population.  However, the intensity of the change, as well as the nature of modifications that have occurred in the status of preservation 
and its institutions within a relatively short time, is quite surprising.  The rapid changes, adaptations and ongoing dialogue between the 
Society and the new approaches developing worldwide, indeed constitute the heart of the latest magazine issue.

An article written by Mike Turner and Yael Cohen, describes the implications of the NARA document and the effect of its definitions 
of integrity and authenticity on worldwide preservation perceptions, while pointing out the difficulties that could and do arise in adopting 
these. It therefore calls on all those engaged in preservation in Israel to intensify their sensitivity to what is unique and different. Ruth Kark 
and Noam Perry also stress multi-culturalism and the need for its characterization in their analysis of museums and their representative 
function.  Such representation and strictness in the heritage sites organization have been described in a discourse of curators presented by 
Michal Broshi Nachmany, stressing in particular the function of the guide at a heritage site. The article by Yair Varon and Nili Shchori 
points out the necessity to adapt preservation to the needs of the unique Israeli time and space, and in the case being studied – to  the 
evacuation of IDF camps and the requisite treatment of the heritage sites thus exposed. Managing cultural heritage has been stressed in 
the writings of  Leah Shamir Shinan and Nili Shchori. Both draw attention to the importance of management and a long-term policy, as 
well as an all-encompassing vision that calls for cooperation between the planning, management, economic and administrative systems.  
The current publication strongly stresses involvement of the public in the framework of public action toward preservation of assets as 
described by Tamar Tuchler and Naama Neeman Mizrahi, as well as in the articles by Michael Cohen, which describe the public attributes 
of the Society for Preservation.          

Embracing universal approaches and developments and adapting these to the specifics of the Israeli environment, culture and society 
is expressed in a number of  articles: The educators and guides at the sites, Elad Betsaleli and Muki Tsur; the council spokesperson, 
Iris Harpaz Kaye, who characterizes the changes that have occurred in the relationship between the media and the Heritage Council, 
arguing that specialization in preservation and cultural values does not suffice to stem this manifestation and generate awareness of 
it. Acquaintance with the media and its clients is of great importance as well. One popular means of getting across Heritage Council 
identification, is the blue sign affixed to the walls of all its sites. The reasoning behind the function of these signs also stems from the 
universal approach as applied to local perceptions. Acceptance of these approaches and their adaptation to Israeli needs are also described 
in Michael Levine’s article on employee housing built in the 1930s, whose style was influenced by the prevailing social and architectural 
concepts of that period.

Since the Society for Preservation of Israel Heritage Sites does not operate in a vacuum, being bound by universal concepts, it 
is also committed to political developments. Leora Berry describes the heritage project in the Prime Minister’s Office and the part 
played therein by the Society for preservation; Gideon Koren points out the necessary adaptations in the Preservation Law in view of 
government programs, while Elisha Efrat recalls two historical national outline plans, TAMA 9 and TAMA 21, state decisions that launched 
the preservation process and reinforced awareness of the importance of choice, classification, definition and reasoning in respect to the 
uniqueness of Israeli space, and regarding what should be preserved for the generations to come.

As in previous issues, so also in the current issue, the various articles are preceded by an opening paragraph linking each to the other 
and connecting them all to the central subject – the development of the Society for Preservation of Israel Heritage Sites in respect to 
three spheres: the local, the state and the universal. This development highlights dynamism, expansion, and opening the Society to new 
sectors and ideas, as well as recognition of its function to direct, prepare and reinforce awareness of the issues of preservation, as well 
as embracing and learning from them.

Prof. Irit Amit-Cohen 
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Tel-Aviv, Cheluche Gallery for Contemporary Art
Photo: Michael Ginsburg
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יהודה דקל, יליד 1929, בן לראשוני הרצליה, איש פלמ"ח מהגדוד השלישי בחטיבת יפתח, חבר 
הכשרת הצופים דפנה וממקימי קיבוץ יראון בגליל. לחם במלחמות ישראל וסיים שירותו במילואים 

כסגן אלוף, מג"ד שריון במלחמת יום הכיפורים.
בוגר מקוה ישראל ומוסמך למדעי החקלאות של האוניברסיטה העברית. איש המחלקה להתיישבות 
של הסוכנות היהודית במשך שנים רבות. מבוני חבל לכיש, ממתכנני הנגב, ממפתחי חבל ירושלים, 
מחקר  מערכת  הקמת  יזם  בהתיישבות,  והתיירות  התעשייה  פיתוח  את  הוביל  והבקעה,  עציון  גוש 
ופיתוח חקלאיים ושימש כמנכ"ל המחלקה להתיישבות בשנים 1989-1981 שבהן ניצח על מפעל 

ההתיישבות הכפרית בארץ.
הספר  מחבר  בישראל.  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה  של  המנהל  הוועד  כיו"ר  כיהן 
"מצודת כ"ח - רעות תחת אש", המתעד את קרבות נבי יושע במלחמת העצמאות, מקום בו נפלו 
והגליל.  הנגב  מפתחי  לכבוד  תשס"ו-2006  העצמאות  יום  של  המשואות  ממדליקי  מרעיו.  רבים 

מייסד מוזיאון הרעות שבמצודת כ"ח בגליל.
יהודה דקל נפטר בינואר 2008 לאחר התמודדות אמיצה במחלה קשה.

שמו   להנצחת  מפעל  והקימו  יחד  חברו  דקל  ומשפחת  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה 
ומורשתו - "ספריית יהודה דקל".

דקל. יהודה  של  לזכרו  הספרייה  של  הפרסומים  בשרשרת  נוספת  חוליה  מהווה  אתרים"  "מגזין 

ספרים עתיקים בבית כנסת בקהיר

שדרת הנשיקות, מרחביה

עמדת ביטחון, מרחביה
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